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ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ 
В НАУЧНОТО ДЕЛО 

НА ДОЦ. Д-Р ОГНЯНА МАЖДРАКОВА-ЧАВДАРОВА

Антоанета Кирилова

Настъпилите обществени преобразования в последните две десетилетия 
доведоха до промени в историческата наука и породиха дискусии върху моде-
лите, по които се гради мисленето и писането на история. На специален интерес 
се радва историческата литература за Българското възраждане, като в опитите 
да се постигне по-вярна преценка за епохата се включиха твърде активно спе-
циалисти, които изследват други хронологически периоди от нашата и чужда 
история, а също социолози, културолози, политолози и др.1 Възможност за това 
открива обстоятелството, че представителите на т.нар. традиционна историо-
графия остават донякъде встрани в породилия се дебат2. Причините за това 
са комплексни, но сред тях не без значение е създалата се през годините об-
ществено-политическа среда, която постави научното знание в ъгъла на своите 
приоритети3. В резултат бе силно ограничен притокът от желаещи да посве-

1 Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане. София, 2002; Димитров, Г. Да ми-
слим ли Възраждането? Паметник на Възраждането или камък в блатото на нашата историогра-
фия. – Социологически проблеми, 2004, № 1–2, 309–326; Везенков, А. Очевидно само на пръв 
поглед: „Българското възраждане“ като отделна епоха. – В: Балканският ХІХ век. Други прочити. 
София, 2006, 82–127; Даскалов, Р. Проблематизация на Възраждането. – В: Балканският ХІХ 
век..., 159–163; Поппетров, Н. Българското възраждане: бележки към един (не)възможен дебат. 
– В: Балканският ХІХ век..., 164–181. 

2 Тодев, И. В търсене на нови измерения: посттоталитарни проблеми в иконографията на 
българските националреволюционери. – ИПр, 2006, № 3–4, 215–229; Възрожденознанието днес: 
предизвикателства и възможности за отговор. – В: Батак 1876 – мит или история? Текстове по 
Българско възраждане. София, 2010, 12–22; Бунтарите на прицел (Посттоталитарни проблеми в 
иконографията на българските националреволюционери). – В: Батак 1876..., 31–50. 

3 Анализ на развитието на историографията за Възраждането направи наскоро колегата доц. 
д-р Пламен Божинов, проследявайки професионалния път на проф. З. Маркова. Неговата сту-
дия добре разкрива условията на времето и професионалните съдби на поколението български 
историци, започнало научна работа през 60-те години на миналия век. Като препращам любо-
знателните към това изследване, тук избягвам повторението на направени вече наблюдения и 
заключения за развитието на историческата наука за Възраждането през годините, когато се фор-
мира и израства като учен и самата О. Маждракова. Цитираната работа е богата на литература за 
дискусиите за българската историография и в частност на тази за Възраждането (Божинов, П. 
Щрихи към живота и творчеството на проф. Зина Маркова. – В: Sine ira et studio. Изследвания в 
памет на проф. Зина Маркова. София, 2010, 5–44).
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тят професионалното си развитие 
на историческата наука млади и 
необременени от идеологеми хора. 
В изследователското поле на Бъл-
гарското възраждане се наблюдава 
чувствително свиване на научния 
състав до няколко активно занима-
ващи се с неговите проблеми автори. 

Тази констатация, отнесена 
към днешния ден, не променя фа-
кта, че историографията за Българ-
ското възраждане в годините назад 
има значими постижения и имена4. 
Своя диря в изследването му оставя 
и ст.н.с. д-р/доц. д-р Огняна Маж-
дракова-Чавдарова. Повече от 40 
години тя присъства безспорно в 
усилията да бъда разкрита вярна и 
обективна картина на възрожден-
ското ни минало. Нейното научно 
творчество не е било подложено на 

задълбочен историографски анализ, въпреки че тя вече е получила достойна 
оценка от историческата колегия.

Родена на 24 октомври 1936 г. в гр. Павликени, Великотърновско, Огняна 
преживява бомбардировките над София и недоимъка на следвоенните години. 
Но получава шанса да расте в семейство на образовани родители, които възпи-
тават у своите три деца уважение към труда и любов към книгата. Силно влия-
ние върху нея оказва бащата Панайот Д. Маждраков – човек с разностранни ин-
тереси, с добро образование, получено в университет в Загреб, със съществени 
приноси в земеделското опитно дело и селекционерската дейност, но и автор на 
научноизследователски трудове в своята област. Родителите насърчават децата 
си да се стремят към по-високо образование и така след време те поемат в раз-
лични професионални посоки. 

След завършване на средното си образование Огняна Маждракова, след-
вайки увлечението си към българската история, кандидатства и е приета във 
Философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. През 1959 г. тя завършва петгодишното обучение по история, спе-
циализация архивистика, с отличен успех. По време на следването си проявява 

4 Жечев, Н. Неуморим труженик-изследовател (проф. Веселин Трайков на 80 години). – Из-
следвания в чест на проф. Веселин Трайков (Studia balkanika, 24). София, 2003, 13–17; Мирчева, 
К. В осмисляне на натрупаното. Историкът Крумка Шарова. – ИПр, 2004, № 5–6 (юбилейно 
издание по случай 80 години от рождението на професор Крумка Шарова), 31–50; Дойнов, С. 
Научното дело на професор Николай Жечев. – ИПр, 2007, № 3–4 (юбилейно издание по случай 75 
години от рождението на професор Николай Жечев), 3–15. 

Лекция на доц. д-р О. Маждракова-Чавдарова
във Факултета по журналистика 

на СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000 г.



11

подчертан интерес към проблемите 
на Българското възраждане и съзна-
телно и целенасочено задълбочава 
познанията си в неговата обемна и 
многолика проблематика. Не закъс-
няват първите успехи и признания. 
За своето дипломиране тя разработ-
ва дипломна работа за историята на 
четата на поп Харитон по време на 
Априлското въстание, на която на-
учният ръководител проф. Ал. Бур-
мов дава висока оценка и впослед-
ствие препоръчва трудът да бъде 
издаден в отделна книга. На този 
подход на учения към младите и 
надеждни кадри обръща внимание 
най-напред проф. Мария Велева в 
свой историографски прочит на научното му дело5. А проф. Крумка Шарова в 
свой обзор върху новото в незавършената книга на Ал. Бурмов за създаването и 
началната дейност на БРЦК припомня усилията му да насочва своите студенти, 
дипломанти и аспиранти към важни теми и проблеми от историята на Българ-
ското възраждане. Посочва специално О. Маждракова, „чиито проучвания за 
революционното движение през 60-те и 70-те години, включително до Април-
ското въстание, са между основните постижения на историческата наука“6. Ня-
колко години по-късно Вера Бонева изразява мнение, че статиите и студиите на 
О. Маждракова-Чавдарова, наред с други автори, разбира се, свидетелстват убе-
дително за еманципиране от политически целесъобразни тези7. При обсъждане 
на предизвикателствата пред историческата наука, породени от обществените 
промени у нас, Пламен Митев отбелязва, че всъщност още през 60-те–70-те 
години на ХХ в. голяма част от българските историци са успели да отхвърлят 
крайностите на т. нар. „идеологизация“8. 

Въпреки успешното начало, професионалният път на младата историчка 
започва по-далеч от същинската научна работа. Най-напред тя сътрудничи в 
Музея за история на София, където, изпълнявайки възложена задача, издирва и 
проучва документи в държавните архиви и въз основа на тях изготвя картотека 
на махалите и улиците на столицата, както и на заварените площади, мостове, 

5 Велева, М. Александър Бурмов. София, 1988, 123–125.
6 Шарова, К. Новото в незавършената книга на Александър Бурмов „Образуване и начална 

дейност на БРЦК“. – ИПр, 1997, № 3, с. 135. 
7 Бонева, В. Възраждане: България и българите в преход към Новото време. Шумен, 

2005, с. 67. 
8 Митев, П. Българското възраждане (историографски бележки). – В: Предизвикателствата 

на промяната. София, 2006, 127–128. 

В зала 1 на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
28 февруари 2000 г.
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църкви, джамии и други обекти, съществуващи през първите десетилетия след 
1878 г. Междувременно постъпва на щат в редакцията на едно научно-техни-
ческо списание. Перспективата за работа в областта на журналистиката не я 
отклонява от интересите £ към възрожденското минало. 

Огняна продължава да следва мечтата си да се занимава професионално с 
историята на Българското възраждане. След допълнителен труд върху ръкописа 
на дипломната работа, през 1963 г. тя е отпечатана в книга под заглавие „Четата 
на поп Харитон 1876“, която и до ден днешен остава най-пълното проучване на 
този отряд, белязал с драматизма си Априлското въстание. Монографията има 
своето значение с направените приноси за изясняване на възлови въпроси от 
историята на четата. Авторката съумява да преодолее наложени стереотипи в 
изследванията за тази най-значима революционна проява през ХІХ в., които до-
някъде подценяват събитията в Северна България. В този свой труд и в следващи 
разработки по темата О. Маждракова изтъква мащабите на дейността на Първи 
Търновски революционен окръг, връзките му с другите окръзи и емигрантския 
център в Гюргево, допринася за един по-обективен поглед върху работата на 
щаба в Горна Оряховица, ръководен от Стефан Стамболов, с което коригира 
конюнктурни становища по въпроса в дотогавашната литература върху въста-

На кръгла маса „Васил Левски и Освобождението на България“ 
във Всеукраинския център за българска култура заедно с проф. Н. Червенков, 

проф. Ст. Дойнов и Ст. Джавезов, 11 май 2002 г.
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нието. Новата интерпретация става възможна благодарение на обстоятелството, 
че изследването е базирано на широк кръг от извори – както публикувани, така 
и по-малко известни, издирени от нея; тя посещава района на действие на че-
тата и в местните архиви, читалища и музеи събира съхранени неизползвани 
източници, записва спомени на потомци на участници в движението от 1876 г. 
Изработеният от О. Маждракова пълен списък на четниците, направен на ба-
зата на вече съществуващи опити за установяване състава на четата, в който 
са включени кратки биографични данни за всеки от тях, позволява анализ на 
социалния състав на участниците в Априлското въстание. 

При работата върху книгата се налага О. Маждракова да балансира между 
регионални интереси и местно-патриотични пристрастия, породени от полити-
чески съображения и подхранвани волно или неволно от някои краеведи. Стъ-
пила на принципите на професионализма, тя се придържа към обективен ана-
лиз на своите източници, с което избягва опасността да попадне в политически 
удобни схеми. От тук насетне тя винаги ще набляга на необходимостта не само 
това, но и други исторически събития да се разглеждат на широк фон и в един-
ство със случващото се на цялата българска етническа територия. Това става 
водещ мотив в нейния научно-изследователски подход, независимо дали ще се 
занимава с историята на националнореволюционното движение или с различ-
ните прояви на легално-политическите борби през Възраждането.

Около три години след излизането на първата £ книга О. Маждракова все 
още остава извън историческата колегия. Възможността за промяна идва през 
1966 г., когато тя се явява на конкурс за аспирантура по Българско възраждане 
в Института по история при БАН. Сред осемте явили се кандидати печели кон-
курса и така обвързва сетнешното си професионално развитие с предпочитани-
те от нея проблеми на възрожденската епоха. Започва работа върху дисертация 
на тема „Българското националнореволюционно движение 1856–1866 г.“. Неин 
научен ръководител е проф. Ив. Унджиев, който предоставя на аспирантите 
пълна творческа самостоятелност. С избора на тема е избегнат преобладаващи-
ят тогава персоналистки подход, намиращ израз в създаването на биографии на 
видни възрожденци. Добре подбраната и сполучливо формулирана тема дава 
простор за творческа изява на младата и упорита историчка. В своя дисерта-
ционен труд Огняна Маждракова разглежда развоя на националноосвободи-
телните борби през десетилетието след Кримската война в по-широк контекст. 
Освен проучването на въстаническите прояви през 1856 и 1862 г. и действията 
на Първата българска легия на фона на обстановката на Балканите, тя изяснява 
идеите и организационните успехи на Г. С. Раковски и неговите съратници и 
обосновано разкрива причините за ускорения процес на радикализиране сред 
българите и влиянието на новите идейни програми. Обемната тема поглъща 
повече време и усилия, тъй като липсват структурни образци на подобен род 
изследвания. Кандидатската дисертация получава висока оценка в рецензиите на 
проф. Христо Гандев и проф. Крумка Шарова. На авторката е присъдена научната 
степен „Кандидат на историческите науки“, а при защитата трудът е препоръчан 
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за печат. Въпреки че през годините по различни причини това не се случва, чрез 
поместените в научни издания студии и статии по различни аспекти от темата 
дисертацията повлиява с основните си постижения и идеи, колеги я цитират и 
се позовават на определени тези9. 

След 1970 г. Маждракова печели конкурс за научен сътрудник в Институ-
та по история. Целият £ път като изследовател протича в колектива на секция 
„Възраждане“, по-късно „История на българския народ ХV–ХІХ в.“, ръководе-
на първоначално от проф. Унджиев, а след това от проф. К. Шарова. Кариерно-
то израстване съвсем естествено следва професионалното £ развитие като учен. 
През 1982 г. след конкурс въз основа на научната продукция тя получава хаби-
литация, присъдено £ е научното звание старши научен сътрудник II степен.  

Проучванията, свързани с дисертационния труд, разширяват спектъра от 
теми и направления, по които работи в следващите години О. Маждракова. По-
литическото раздвижване сред българите в навечерието и след Кримската вой-
на (1853–1856) задържат нейното внимание. В няколко ценни свои студии и 
статии тя допринася за изясняване на историята на слабо проученото „Тайно об-
щество“, създадено преди военния конфликт, за да подготви освобождението на 
родината. Спирайки се на плана и стъпките на Георги Раковски, Иван Бацов и 
Павел Грамадов, авторката проследява инициативите на техните съмишленици 
в Свищов и Търново и доколкото позволяват изворите, уплътнява знанията за 
структурата на „Тайното общество“; привежда нови данни за усилията на него-
ви привърженици за улесняване на очакваното настъпление на руската армия10. 
Набляга на факта, че проявите на „Тайното общество“ са естествено продълже-
ние на предишния етап в освободителните борби на българите, а ръководните 
му дейци, макар да са подтикнати от настъпилото „благовремие“ в междуна-
родната обстановка, не действат под давление на външни сили. В същото време 
Маждракова се спира на осъществените от тях контакти с представители на 
полската емиграция и по-специално с М. Чайковски – израз на убеждението на 
Раковски за необходимостта да се търсят съюзници сред европейските народи, 
борещи се за своето освобождение11.

В кръга от теми за революционните прояви на българите в средата на 50-те 
и в началото на 60-те години на ХІХ в. се вписват няколко изследвания за въста-
нието на капитан дядо Никола през 1856 г. и опита за въстание в Търновско-Га-
бровския регион през 1862 г.12 Отделно от тях, в своя книга за търновския деец 
Стефан Пенев Ахтар – един от съучастниците в Дядо-Николовото въстание, 

9 Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. София, 1974, с. 38, 156, 214, 224; 
Шарова, К. Централизирано ръководство на революционните сили (1858–1867). – ИДА, 58, с. 40. 

10 Свищовци и „Тайното общество“ по време на Кримската война (1853–1856). – В: Свищов. 
Страници от възрожденското му минало и Освобождението на България. Свищов, 2002, 87–112; 
Отзиви за прояви на Георги Раковски и Павел Грамадов в руски дипломатически доклади от 
1858–1863 г. – В: Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков. София, 2003, 338–349.

11 Георги С. Раковски и полското националноосвободително движение. – ВИС, 1992, № 4, 
40–62.

12 История на Габрово. Под ред. на Стр. Димитров и др. София, 1980, 106–113.
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чиито разказ е сред основните мемоарни източници за събитието, авторката до-
пълнително изяснява обстановката и революционните приготовления през тези 
години13.

Важно място в изследванията на О. Маждракова заема разностранната дей-
ност на Г. С. Раковски. Още със своята дисертация и в работата си в следващите 
години тя навлиза в епохата, богатото документално наследство и натрупаната 
огромна литература за неговото дело и успява да се утвърди сред авторите, кои-
то най-добре познават неговите възгледи, планове и организационни усилия. В 
отделни статии и студии, пръснати за съжаление в различни издания, тя пра-
ви обосновани заключения и съществени приноси за изясняване на делото на 
този интересен възрожденски деец: откроява неговата роля за повдигане духа 
и националното самосъзнание, за разширяване на политическия кръгозор на 
сънародниците, мястото му като един от балканските лидери, който обективно 
преценява зависимостта на освободителните начинания от сложната плетеница 
на взаимоотношенията в т.нар. Източен въпрос и от борбите на другите бал-
кански и европейски народи. О. Маждракова-Чавдарова подлага на анализ и 
други въпроси, за които предлага нови интерпретации: тълкуваната в литерату-
рата превратно позиция на Раковски за политиката на сръбското правителство 
към българските освободителни борби14; отношението му към оповестяваните 
от Високата порта реформи и специално към Хатихумаюна15; съветите му към 
българското представителство в Цариград по актуалния за българското обще-
ство църковен въпрос16; отношението на Раковски към политическото устрой-
ство на царска Русия и предпочитанията му към демократичните движения в 
страната17. 

Нейният прочит на програмните документи на Г. Раковски представя в 
нова светлина развитието на организационните му идеи. Особен интерес пред-
ставляват наблюденията върху „Първия план за освобождение на родината“ от 
1858 г. Същественият принос тук е в реабилитацията на този документ, прене-
брегван заради това, че оригиналът му не е запазен, а е известен само в пре-
пис. Неговият анализ показва настойчивото внушение на Раковски за необходи-
мостта от мобилизация на собствените сили на българския народ и упоритата 
предварителна подготовка, за изграждане на революционен център на борбата, 
за търсене на материалната подкрепа на емиграцията за подготвяната акция. 
В този план е вложена и идеята за съгласуване на българските освободителни 

13 Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. София, 1985, 129–141.  
14 Идея революционного сотрудничества между славянскими народами в публицистике Г. С. 

Раковского (1857–1864). – Etudes historiques, 8, 1978, 211–232.
15 L’opinion publique bulgare et le Hatti-Humaün de 1856. – Etudes historiques, 7, 1975, 179–202.
16 Българското национално представителство – идеи и опити за създаването му (40–60-те 

години на ХIХ в. ). – ИПр, 1993, № 4–5, 21–54.
17 Националноосвободителното и революционното движение в Европа през погледа на Г. 

С. Раковски според „Дунавски лебед“ (1860–1861 г.). – ИПр, 1970, № 3, 72–88; Г. С. Раковски за 
революционната обстановка в Русия през 1860–1861 г. – Във: В памет на акад. Михаил Димитров. 
София, 1974, 181–199.
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начинания с останалите борещи се за пълна независимост балкански народи. 
Задължителни според Раковски са дипломатическите постъпки от българска 
страна за спечелване на благоразположението на европейските велики сили. 
Авторката отбелязва превеса на външнополитическите фактори в преценката 
на Раковски при избора на момента за обявяване на въстание. 

О. Маждракова настоява този План да се гледа във връзка с Плана от 
1861 г., още повече че по някои въпроси, засегнати в него, Раковски не се връща 
в по-късните си програмни документи. В потвърждение на тази идейна близост 
е констатацията, че събитията от 1861–1862 г. около подготовката и сформира-
нето на Първа българска легия в Белград показват, че на практика тогава са се 
изпълнявали положения, залегнали в Плана на Раковски от 1858 г.18 Не само 
сега, но и при разглеждане на другите негови програмни документи – „Привре-
менен закон за народните горски чети за 1867-мо лето“ и „Закон за българско-
то народно въстание, по който ще се управлява българската народна войска 
в 1867 г.“, тя търси еволюцията на идеите и възгледите на Раковски и с това 
убедително опровергава битуващата схема, която свежда неговата стратегия и 
идейна програма до определянето му като „идеолог на отживяла времето си 
четническа тактика“19. 

О. Маждракова проявява определен интерес към възрожденската преса 
като исторически извор, който проучва с внимание и убеждение за подводните 
камъни при безкритичното му използване. В публицистиката на Г. С. Раковски 
тя намира нови гледни точки към неговия мироглед и революционни проекти. 
Конкретният анализ разкрива как даровитият редактор на в. „Дунавски лебед“ и 
„Бъдущност“ използва външнополитическите рубрики и новини за пропаганд-
ните си цели. Работата с тези материали дава по-пълна представа за широкия 
му поглед върху европейската политика, за народните движения срещу монар-
хическите институции и правото за самоопределение на нациите. Изследова-
телката привежда допълнителни доказателства за високия ранг на българския 
публицист и политик-демократ, като прави съпоставка с идейните лутания на 
някои от съвременните му южнославянски обществени лидери по въпроса за 
балканската федерация. Така Раковски се откроява по-добре като привърженик 
на идеята за координирани действия на народите, заинтересовани да отхвърлят 
зависимостта си от Османската империя, като защитава принципа за уважение 
и признаване правата на всеки народ. В неговите материали се намират недву-
смислени потвърждения, че той отхвърля хегемонистичните и териториалните 
претенции на съседни страни, като държи за равнопоставеност при сключване 
на споразумения за съвместни действия или бъдещ съюз. Специално внимание 

18 Планът на Г. С. Раковски за освобождението на България от 1858 г. – Векове, 1974, № 2–3, 
55–66; Националнореволюционни борби на българския народ 1828–1878. София, 1997, 103–108.

19 Българският Гарибалди и Привременното българско началство. – Българско възражда-
не. Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 4, 2002, 
316–323; Четите в предначертанията на Г. С. Раковски. – В: Известия на Исторически музей – 
Дряново, 1, 2009, 12–24.      
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авторката отделя на връзките на Раковски с полското и италианското освободи-
телно движение, както и на отношенията му към официална Русия и руското 
революционно и демократично движение20.

Ценен влог в проучванията на О. Маждракова за революционните движе-
ния през Възраждането са тези за малко познатата „Дружина на верните прия-
тели“, създадена от сподвижници на Г. Раковски в Цариград през 1861 г. Бъл-
гарската общност в столицата на султана до този момент и след това е активна 
в движението за църковнонационална самостойност и в културно-просветните 
изяви. Авторката търси стимул за обединяване в дружинка с насоченост към 
радикални действия в революционната ситуация на Балканите и в достигнатия 
по това време апогей в италианското освободително дижение, намерили отзвук 
и в българските земи под османска власт. Духовете и сред тях са приповдигнати 
след „Българския великден“ от 3 април 1860 г.; пропагандата на Раковски дос-
тига до все повече български селища. В настъпилото „благовремие“, с подтик 
от страна на Раковски, групата негови привърженици в Цариград създава „дру-
жинка“, чиито най-ранни задачи са да подкрепи българите в църковните борби 
и да даде отпор на чуждите религиозните пропаганди. От пролетта на 1861 г. се 
засилват призивите за революционна борба, укрепват връзките на дружинката 
с революционния център за подготовка на българско въстание, изграден от Ра-
ковски в Белград. Като се опира на понякога фрагментарни и оскъдни изворови 
данни, но затова пък твърде разнородни по своя произход, О. Маждракова се 
опитва да изясни състава на Дружината и задълженията на най-известните ней-
ни дейци. Тя уточнява селища, които са във връзка с Цариград, и така очертава 
периметъра на обхванатите от агитацията райони. Раковски възлага специални 
задачи на Дружината в Цариград. Именно нейни дейци осъществяват обиколки 
в българските земи, за да събират сведения за състоянието на духовете и да под-
тикват към въстание, а сред емиграцията – за събиране на средства за осъщест-
вяване на революционния замисъл. Пак те призовават младежи да се включат в 
сформиращия се в Белград доброволчески отряд. С тяхно сътрудничество по-
вече от 30 доброволци са привлечени и прехвърлени в Белград. О. Маждракова 
привежда доказателства към предположението, че точно тези обиколки и лични 
връзки със Стоил Балкански (Попов) повлияват за отправянето на Левски към 
Белград, за да се включи в Първа българска легия21. 

20 Идея революционного сотрудничества между славянскими народами в публицистике Г. 
С. Раковского (1857–1864). – EH, 1978, № 8, 211–232; Г. С. Раковский и общественно-политиче-
ская борьба в России в 1860–1861 гг. (по страницам газеты „Дунавски лебед“). – В: 100-летие 
освобождения Болгарии от османского ига 1878–1978. Москва, 1978, 82–95; Георги С. Раковски 
и полското националноосвободително движение. – ВИС, 1992, № 4, 40–62; Георги Раковски и 
италианският революционер Марко Канини – срещи през 1862 и 1863 г. – В: Българи и италианци 
през вековете в борби за независимост и държавност. София, 2006, 219–247. 

21 Васил Левски и революционната обстановка в България през 1861–1862 г. – Българско 
възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 
1, 1995, 9–41; Към предисторията на революционния комитет в София през Възраждането. – 
Във: В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 години от рождението на професор 

2 Българското възрожденско общество...
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Изследователката полага сериозни усилия да разкрие новите моменти в 
организираното българско революционно движение и приемствеността в раз-
личните негови етапи. Важни за историческото познание за Възраждането са 
нейните наблюдения за трудно осъществяваните и частично отразени в извори-
те връзки на емигрантските революционни дейци с привърженици във вътреш-
ността; за отзвука сред българите от инициирани отвън прояви; за печатната 
революционна пропаганда чрез разпространяване на печатани зад граница из-
дания и прокламации през 50-те–60-те години на ХIХ в. и др.22  

Делото на Васил Левски е най-изучаваната тема в професионалната ис-
ториография за Възраждането, от него се вълнуват любители на историята и 
краеведи, политиците и обществото. Левски е най-знаковата и може би най-
консенсусна личност в родната ни история, но за него и делото му не липсват 
и алтернативни тълкувания. Въпреки това, в жизнения му път и идейно израст-
ване се откриват все още бели полета, причината за което е най-вече в изво-
ровата база, върху която те могат да бъдат надеждно възстановени. Ето тук О. 
Маждракова има безспорни приноси, защото успява с един цикъл от статии и 
студии за неговия път до идеята за създаването на Българския революционен 
централен комитет (БРЦК) и Вътрешната революционна организация (ВРО) да 
внесе нови елементи за уточняване и уплътняване на представата за този по-
слабо отразен в изворите и по-малко проучен ранен период от живота и делото 
на Васил Левски. Това, естествено, става възможно благодарение на привлича-
не на допълнителни, неизползвани до момента източници и оползотворяване 
на вече известните, макар оскъдни и фрагментарни сведения. Дори в случаите, 
когато те не дават категоричен отговор на повдигнатите въпроси, тя изказва ар-
гументирани предположения след съпоставяне и детайлен анализ на издирени-
те данни. Освен посочената обоснована версия за присъединяването на Левски 
към революционните сподвижници на Раковски чрез агитаторите от Дружината 
на „верните“, тя допълва знанията за следващите стъпки в живота на Левски – 
през 1863–1864 и 1866 г.

Със своите проучвания О. Маждракова-Чавдарова хвърля нова светлина 
върху престоите на Левски в Пловдив. Въз основа на сведения в кондика на 

Николай Генчев. София, 2002, 147–155; „Дружината на верните приятели“ в Цариград и Г. С. 
Раковски. – ИПр, 2004, № 5–6, 187–212.

22 Подемът на българското националноосвободително движение и засилване на обществе-
ния интерес в чужбина към българите (1856–1867). – В: Международен конгрес по българис-
тика. София, 1981. Доклади. 1. Социални и революционни движения в България. София, 1982, 
338–358; Вестник „Дунавска зора“ и новите идеи за организиране на българското революционно 
дело (февруари 1868–юни 1869 г.). – ИПр, 1987, № 7, 38–58; Революционната пропаганда сред 
българския народ в началото на 60-те години на ХІХ в. – Във: Втори международен конгрес по 
българистика. София, 1986. Доклади. 7. България през ХV–ХІХ в. София, 1989, 426–436; Револю-
ционните сподвижници в емиграция и в Родината – укрепване на взаимовръзките им (1861–1869 г.). 
– В: Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г. София, 
2000, 87–102; Революционните съмишленици в страната и четата на Панайот Хитов – 1867 г. – В: 
Панайот Хитов и българското националноосвободително движение. Сливен, 2005, 79–101.  
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Българското епархийско църковно настоятелство в града за 1864–1867 г. автор-
ката заключава, че то се е намесило в отношенията между Левски и неговия 
вуйчо архимандрит Василий, а за освобождаването на Апостола от пловдив-
ския затвор се е застъпил и Найден Геров. Тя изгражда хипотеза, че Пловдив-
ското настоятелство, отговарящо за църковните дела в епархията, се е наложило 
да разисква и осъди разкалугеряването на йеродякон Игнатий, като в случая е 
постановило наказание под формата на глоба. Сумата, изглежда, е изплатена 
според тълкуваните лаконични вписвания в анализираната кондика. Дискретно-
то решаване на този въпрос именно от Българското църковно настоятелство, а 
не от Пловдивската митрополия, е обяснено с обективните обстоятелства в гра-
да. Освен това авторката се позовава на мемоарен източник, в който се твърди, 
че Левски предварително е обсъдил намерението си да свали расото с няколко 
верни приятели в Пловдив. Те не възразили на тази рискова стъпка, може би 
предвид възможността да се смекчи санкцията на настоятелството и да се из-
бегне тежко църковно-съдебно наказание23.  

Друг поглед дава О. Маждракова и за времето, когато Левски става учител 
във Войнягово, откъдето внезапно, преди края на учебната година, напуска и 
заминава за Добруджа. Като разглежда възможните причини за това напускане, 
тя приема, че решението на Левски е повлияно от събитията в Дунавските кня-
жества – детронацията на княз Ал. Куза и плановете на румънската опозиция, 
които предизвикват отново кипеж сред българските емигранти. Същевременно 
уточнява конкретния повод – политическите планове на Раковски и получен от 
него призив, още и избухналото на остров Крит въстание. По подобие на съби-
тията през 1861–1862 г., и през 1866 г. Раковски тайно призовава изпитаните 
си съмишленици по-близо до центъра на революционните приготовления. Чрез 
привличане на разнородни източници и разглеждайки събитията на широк фон, 
авторката прибавя нови щрихи към вече известното за обмисляната освободи-
телна акция. За този етап тя привежда допълнителни данни и съображения и в 
следваща статия, където проследява похода на четата на Панайот Хитов през 
1867 г., в която Левски е знаменосец, преди да постъпи във Втората българска 
легия24.

Настъпилото разочарование от опита на четите, закономерно последвалият 
етап в идейните търсения на радикално настроените емигрантски кръгове и за-
мисълът, отстояван най-последователно от Левски, за пренасяне на тежестта на 
революционната подготовка вътре в родината, са важна част от проучванията 
на О. Маждракова. Макар да не се включва пряко в дискусията за началото на 
БРЦК, в трудовете си тя застъпва становището за създаването му като общона-

23 Йеродякон Игнатий (Васил Левски) в Пловдив през 1863–1864 г. (Нови документални 
следи около престоите му там). – ИПр, 1997, № 3, 50–75. 

24 В. Левски, Г. Раковски и българската емиграция през 1866 г. – Във: Васил Левски 1837–
1987. Изследвания. София, 1987, 100–130; Пътят на Левски до идеята за вътрешната комитетска 
организация. – В: Троянският манастир в националноосвободителното движение. София, 1992, 
34–43. 
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ционална революционна организация през есента на 1869 г. чрез съвместните 
усилия основно на Л. Каравелов, В. Левски и Д. Ценович. В тази насока полезни 
са конкретните £ проучвания върху някои на пръв поглед косвени, но значими 
въпроси – като идейната атмосфера сред емиграцията в навечерието на учредя-
ването на БРЦК и други, които засягат общуванията на Левски в емигрантските 
средища преди първите му обиколки в България. За да долови признаците на 
новото мислене, предвещаващи промени в революционното течение след кру-
шението на четническите илюзии, тя подлага на обстоен анализ емигрантския 
вестник „Дунавска зора“. В същото време търси документални сведения, които 
да изяснят по-добре престоите на Левски в кръга на „младите“ и близките му 
контакти на румънска земя с Любен Каравелов, Христо Ботев и други видни 
емигранти25. 

Любен Каравелов и Христо Ботев, други важни фигури на българския ХІХ 
в., привличат изследователския интерес на О. Маждракова. Чрез един аналити-
чен подход, без да предрешава възникналите трудни въпроси, изискващи веща-
та намеса и на литературоведи, тя излага исторически обстоятелства, факти и 
свои съображения, с което подпомага уточняването на авторството на анонимни 
или подписани с инициали техни публицистични и художествени материали. В 
хода на проучванията си изяснява също така останали в сянка подробности от 
биографиите на авторите или идейните насоки на съответните издания (сръб-
ското списание „Вила“ и българския емигрантски вестник „Дунавска зора“)26.

През годините О. Маждракова-Чавдарова продължава своите изследвания 
за Априлското въстание, като разширява проблемния, времевия и териториален 
обхват. В началото превес в изследователския £ интерес имат събитията през 
1876 г. в Първи Търновски окръг – освен защитата на Дряновския манастир, 
проучва случващото се в средището на щаба в Горна Оряховица и масовото 
въстание в Новоселския район27; спира се и на широкия отзвук от събитията в 
Северна България в българския, руския и западноевропейския печат. Следват 

25 Вестник „Дунавска зора“ и новите идеи за организиране на българското революционно 
дело (февруари 1868–юни 1869 г.). – ИПр, 1987, № 7, 38–58; Отново за познанството и идейната 
близост на Христо Ботйов и Васил Левски. – В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. 
Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 10, 2008, 64–86.

26 Любен Каравелов и омладинското списание „Вила“. – В: Любен Каравелов. Сборник по 
случай 150 години от рождението му. София, 1990, 293–320; Нови предполагаеми материали от 
Любен Каравелов в печата до появата на в. „Свобода“. – Българско възраждане. Идеи. Личности. 
Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 2, 1999, 59–69; Христо Ботйов 
сред сътрудниците на вестник „Дунавска зора“. – В: Алманах за историята на Русе. Т. 3. Русе, 
2002, 12–48. 

27 Въстанието във Великотърновско през 1876 г., отразено в документи и в периодичния 
печат. – В: Бачо Киро. Сборник по случай 130 години от рождението му (1835–1965). Велико 
Търново, 1967, 100–114; Неизяснени моменти около приноса на Първи Търновски революционен 
окръг в Априлското въстание. – В: Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг 
1876. София, 1978, 241–272; Откликът на събитията в Горна Оряховица през 1876 г. – В: Титани 
на една епоха. Горна Оряховица, 1996, 5–21; Априлското въстание и приемствеността в българ-
ското националнореволюционно движение. – Във: Въстанието в Ново село – 1876 г. Сборник с 
материали от научната сесия в гр. Априлци, май 1996 г. Троян, 1997, 13–35. 
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подобни изследвания върху подготовката и въстаническите действия на юг от 
Балкана – в Клисура, Копривщица и Перущица, чрез които допълва представата 
за положението в Четвърти революционен окръг28. Доброто познаване на ма-
сива от документи и мемоарни материали за въстанието и натрупалата се кни-
жнина за отделните селища – негови огнища, дава възможност на авторката да 
открои някои общи проблеми. Отличително за този подход е разглеждането на 
локалните прояви в сравнителен план и това е видно в публикуваните статии по 
всяка от формулираните принципни теми: Априлското въстание и постижения-
та на българското националнореволюционно движение; идейно-политическата 
подготовка и последователност на Априлското въстание; материалната подкре-
па от българското население за осъществяване на замисъла на гюргевските апос-
толи; Вътрешната революционна организация в Българско през 1876 г. – задачи 
и послания29. С право тя изтъква още, че мозайката на бунтовните огнища ще 
намери по-добро обяснение, ако се разгледа и положението в районите, където 
е имало революционни приготовления, но не се стига до въоръжени действия. 
Характерен е стремежът да се търсят връзките между окръзите и взаимодейст-
вието между тях, доколкото ги е имало и са отразени в изворите. Стъпка в тази 
посока е статията, разглеждаща опитите за съгласуваност между представители 
на Панагюрски и Търновски революционен окръг30. Гледано през такава при-
зма, Априлското въстание се представя по-достоверно в своя замисъл (макар и 
нереализиран цялостно) като единна революционна проява в идейно, организа-
ционно и тактическо отношение.

Сред дейците и героите на народното движение от 1876 г. в полезрението 
на авторката попадат: Бачо Киро Петров, войводата поп Харитон, Петър Пар-
маков, Христо Ботев, Георги Бенковски, Петър Бонев, Янко Ангелов и др., на 
които посвещава статии и очерци31. Достойнство в изследванията на О. Маж-

28 Копривщица през 1876 г. на страниците на българския и чуждия печат. – ИПр, 2007, № 
3–4, 288–304; Въстаническите действия в Клисура (1876 г.) според новоиздадени спомени и до-
писки в чуждия печат. – Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общо-
българския комитет „Васил Левски“, 4, 2002, 133–140; Петър Бонев – познатият и непознатият. 
– В: Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 5–6. Пловдив, 2004, 5–39.

29 За идейно-политическата подготовка и последователност на Априлското въстание. – ИПр, 
1976, № 1, 11–33; Априлското въстание и постиженията на българското националноосвободител-
но революционно движение. – ВИС, 1982, № 2, 55–77; Вътрешната революционна организация в 
Българско през 1876 г. – задачи и послания. – ИПр, 2006, № 3–4, 182–200; Материалната подкрепа 
от българското население при подготовката на Априлското въстание. – В: Априлското въстание в 
Централна Северна България. Севлиево, 1996, 95–120 и др. 

30 Последни прояви на взаимодействие между Панагюрски и Търновски революционен ок-
ръг – май 1876 г. (среща под Марагидик). – Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. 
Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 4, 2002, 25–43.

31 Бачо Киро Петров – продължител на летописната традиция. – В: Сборник в памет на 
проф. Ал. Бурмов. София, 1973, 265–275; Най-ранното писмо на Бачо Киро. – Читалище, 1975, 
№ 8, с. 32; Бачо Киро Петров. – В: Борци за свобода и просвета. София, 1989, 50–62; Бачо Киро – 
един от моралните стожери сред героите на Априлското въстание. – Българско възраждане. Идеи. 
Личности. Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 7, 2005, 120–129; 
Петър Бонев – познатият и непознатият. – В: Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъ-
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дракова-Чавдарова за Априлското въстание е привличането на значителен кръг 
допълнителни източници; доказаната теза за приемственост между този вър-
хов и предходните етапи в националнореволюционните борби; проявяваната 
критичност към тенденциозни сведения в мемоарните източници, дописките 
и информациите в чуждия, а и в нашия печат; поставените основателно акцен-
ти върху демократичните принципи на идеолозите на българското движение, 
включително и твърдо следваното от апостолите изискване да се воюва само 
срещу въоръжена сила и да не се притеснява мирното мюсюлманско население. 
В контекста на идеята за приемствеността в националноосвободителното дви-
жение могат да се поставят още няколко работи на О. Маждракова, в които се 
разглежда аналитично състоянието на българското общество и на вътрешната 
революционна организация в навечерието на Априлското въстание, а също след 
неговия разгром и по време на Руско-турската война 1877–1878 г.32

Дългогодишните проучвания на О. Маждракова върху опитите на българ-
ския народ да се освободи от османски гнет водят до книга, в която синтези-
рано, но сполучливо са обобщени нейните наблюдения върху революционните 
борби в един продължителен период – 1828–1878 г., където отново се подчер-
тава естествената им връзка с обстановката на Балканите и зависимостта от 
европейската политика33.

О. Маждракова работи дълги години по традиционната за историческата 
наука тема за революционните борби на българския народ, необходима на уп-
равляващата тогава партия, за да легитимира собствените си методи в управле-
нието и да осигури стабилни позиции във властта, като налага съответни мо-
дели за исторически анализ и интерпретации. Авторката обаче успява да опази 
научния подход и да надмогне грубите идеологеми и фалшификации. В някои 
свои работи е подвластна на характерния за времето патриотичен патос. Но 
обективният прочит на нейните трудове налага да отчетем, че, опряна на своя 
професионализъм, тя се придържа към сериозен и детайлен анализ на източни-
ците, при което предлага направени добросъвестно и според утвърдени науч-
ни критерии изследвания. През годините излизат няколко книги за Априлското 

дещето. Т. 5–6. Пловдив, 2004, 5–39; Петър Пармаков. – В: Будители на нацията. София, 1969, 
368–374; Христо Ботев и Априлското въстание. – В: Христо Ботев – исторически изследвания и 
родове на негови сподвижници. Библиотека „Родови четения“, 3, 1993, 32–42; Бенковски и при-
емствеността в националнореволюционното движение. – В: Българско възраждане. Идеи. Лич-
ности. Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 6, 2004, 35–47; Янко 
Ангелов – пълномощник на апостолите в Гюргево. – Българско възраждане. Идеи. Личности. 
Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 13, 2011, 231–245. 

32 За обстановката и политическите настроения в България в навечерието и по време на 
Руско-турската война 1877–1878 г. – ВИС, 1979, № 4, 67–82; Комитетските дейци и съмишленици 
в България в навечерието и по време на Освободителната война от 1877–1878 г. – В: Проблеми 
на Българското възраждане. София, 1981, 93–151; Революционни дейци от Пазарджишкия край 
в подкрепа на българската освободителна акция след Априлското въстание. – ВИС, 1986, № 1, 
119–143; За подготовката на въстанието през есента на 1875 г. в Старозагорско и Чирпанско и за 
някои негови герои поборници. – Във: – Времето на Левски. Сборник статии. Научен ред. доц. 
Пламен Митев. София, 2010, 237–291.

33 Националнореволюционни борби на българския народ 1828–1878. София, 1997.
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въстание, включително и колективни, както и тематични сборници, отделно от 
публикациите на извори (документи, спомени и др.), а определени събития от 
него са обект на разгорещени дискусии, на все още неизживян местен патрио-
тизъм, на политически употреби и злоупотреби. При изобилието от литература 
за Априлското въстание проучванията на О. Маждракова са сред най-принос-
ните работи и, обединени в едно книжно тяло, те биха могли да бъдат още една 
ценна монография по темата.

О. Маждракова не остава неизкушена от други проблеми и процеси в Бъл-
гарското възраждане. Погледът върху заглавията в библиографията на трудове-
те £ показва една широта на нейните научни интереси, съпроводени с очерта-
ване на нови идеи в историята на епохата. Извън тематичния кръг, ориентиран 
към революционното движение, тя разработва цикъл от статии, посветени на 
легалните политически борби на възрожденските българи и опитите за създава-
не на легитимно национално представителство. Както с основание вече са отбе-
лязали някои специалисти, тези трудове представляват принос в историческото 
познание за Възраждането – както с терминологичното новаторство на автор-
ката в утвърждаването на понятието „легални борби“ за тези прояви на нашите 
предци (което впоследствие възприемат и използват и други историци), така и 
с нетрадиционния прочит на важни процеси в епохата. Новата концепция води 
до коригиране на наложилото се през годините възприемане на Българското 
възраждане като съвкупност от три „потока“ – просветно, църковно и револю-
ционно движение34.

Така ново тематично направление, в което работи О. Маждракова, са легал-
ните борби на българския народ за разширяване на неговите граждански права 
и подобраване на политическия му статус. Започвайки с проучване за отноше-
нието на българите към реформите и преобразованията в Османската държава, 
оповестени с Хатихумаюна (1856 г.), тя се връща към постановленията на Ха-
тишерифа (1839 г.) и констатира, че от тогава реално възникват предпоставки 
българите османски поданици да разгърнат постепенно мирните си постъпки и 
натиск в защита на граждански и социални придобивки и да повдигат въпро-
си, свързани с политическите права на нацията. При съществуващите условия 
борбата се води под формата на настойчиви искания за изпълнение на Хатиху-
маюна и обещаните от правителството либерални реформи. Такива аргументи 
неизменно се вплитат не само при инициативите, целящи укрепване на общин-
ското самоуправление, но и в мотивите за решаване на църковния въпрос и за 
отделяне от ведомството на Цариградската патриаршия. Авторката проследява 
раждането и развитието на идеята за легитимно българско общонародно пред-
ставителство при Високата порта; разглежда намесата на българските общини 

34 Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане..., 247–248; Бонева, В. Българското 
възраждане в терминологичната среда на следдесетоноемврийската историопис. – В: Предизви-
кателствата на промяната. Национална научна конференция. София, 10–11 ноември 2004. София, 
2006, с. 140, 143.
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като институция в тези целенасочени усилия, както и в националната църковна 
борба и пр.35

Част от тези изследвания се появяват след промените от 1989 г., но 
най-ранните нейни публикации в това направление са от средата и втора-
та половина на 70-те години. След като проучва отношението на българите 
към Хатихумаюна и началните им опити с легални средства да издействат 
подобрение на положението си, Маждракова участва в дискусията за роля-
та на българската буржоазия, проведена в Института по история през 70-
те години. За основните доклади и съобщения тогава е отделено място в 
сп. „Исторически преглед“. Това е сериозна отправна точка и дава тласък 
на следващите научни дирения по темата за „легалната политическа борба“ 
през Възраждането. Според определението на Р. Даскалов „самото понятие 
подчертава, че българските дейци са правили политика не само с въоръжени 
средства“36. Откроява се съпоставката, която авторката прави с аналогични 
явления при други подчинени народи в Европа, отстояващи по традиция 
своите съхранени свободи и елементи на държавност, разширявайки ги по 
пътя на легалните политически борби.

О. Маждракова разграничава и разглежда различни аспекти на легалната 
политическа борба. Един от тях е свързан с организираните усилия на българи-
те да им бъдат признати права като народ, отделен от религиозната православна 
общност – „рум миллет“, в която били „погълнати“ като пасоми на Цариград-
ската патриаршия. Борбата в тази насока е изключително трудна, защото ин-
ституциите на османската социална и управленска система не третират бълга-
рите като отделна етнорелигиозна група. Естественият стремеж на българите, 
осъзнали и отстояващи своята идентичност, се сблъсква едновременно и със 
съпротивата на Патриаршията, заинтересована да запази върховната си власт и 
привилегии над българското паство. За да придобият статут на отделен народ в 
многонационалната империя, те следвало да издействат правото да имат леги-
тимно национално представителство. Първоначално търсят пътища да улеснят 
достъпа си до Високата порта, прибягвайки до посредничеството на сръбския 
княз и сръбската канцелария в столицата, до представители на Дунавските кня-
жества, както и до руски и други чужди дипломати; обосновават необходимост-
та да се създаде и узакони длъжността постоянен български граждански пред-
ставител при правителството, опитват се да получат одобрение на излъченото 
подходящо лице за „капу-кехая“ и да се легитимира длъжността му.

В други случаи изследователката разглежда конкретния ход на легалните 
акции и набляга на исканията, насочени към промяна в гражданско-правния 
статут на българския народ, които извлича от издирените в различни архивни 

35 L’opinion publique bulgare et le Hatti-Humaün de 1856. – Etudes historiques, 7, 1975, 179–
202; За отношението на българската буржоазия към Хатихумаюна от 1856 т. – ИПр, 1977, № 5–6, 
250–254.

36 Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане..., 247–248.
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фондове колективни изложения, подготвени от населението на отделни селища. 
Констатира се постепенна промяна в предявяваните искания при мирните по-
стъпки пред органи на провинциалната и централната власт. Наред с въпросите 
за данъците и злоупотребите при събирането им и за аграрните отношения все 
по-често се напомня за неизпълнените обещания в Хатишерифа, като се визи-
рат случаи на отвличания и неравенство пред закона. Повдигат се и искания, 
свързани с общинското самоуправление, за по-голяма самостоятелност на про-
фесионалните сдружения, по-късно на места се постига отделяне на български-
те занаятчии от смесените еснафи.

През 1844–1845 г., когато в имперската столица се установяват Неофит 
Бозвели, Иларион Макариополски и Александър Екзарх, се наблюдава значи-
телно раздвижване в легално-политическата сфера. Действията им се тълкуват 
като първи опит по легитимен път да се запознае Портата с проблемите на бъл-
гарите като общност, да се формулират техни важни искания от политическо 
естество. Следващият етап в легалната борба Маждракова свързва с мирните 
акции, последвали голямото народно въстание в Северозападна България от 
1850 г. Опирайки се на постигнатото в историческата литература относно тези 
събития, тя тълкува исканията в защита на кнезовския институт и местното 
самоуправление и осветлява допълнително обстоятелствата около издигнатата 
идея за обособяване на автономна област от територията на въстаналите краи-
ща; спира се и върху ролята на изпратените от въстаналото население депутати 
в Цариград като временно представителство, подпомагано от първенците на ца-
риградската българска колония37.    

Легалната борба бележи истински връх през 1860–1861 г., когато движе-
нието на българите за отхвърляне на опеката на Цариградската патриаршия е в 
разгара си. Успоредно с натиска в тази посока, общините не изоставят искания-
та за граждански права, намерили израз в една широка по мащабите си акция 
– масовото подаване на жалби и изложения до великия везир Мехмед Къбръзлъ 
паша по време на негова анкетна обиколка из България (1860 г.), определено от 
авторката като своеобразна петиционна кампания. Между другото е формули-
рано и искането за пропорционално и реално участие на българите в управител-
ните съвети („меджлиси“). Цикълът завършва една студия за легално-политиче-
ската борба в навечерието на Априлското въстание, етап, когато силно влияние 
върху обществените нагласи оказват комитетските съмишленици в страната. 
Техните прояви не са насочени само към издействане на „правдини“, а целят 
чрез печата да привлекат вниманието на външния свят, за да покажат истината 

37 Предпоставки и начало на легалната политическа борба на българския народ през Въз-
раждането. – ИПр, 1992, № 7, 3–29; Българското национално представителство – идеи и опити за 
създаването му (40–60-те години на ХІХ в.). – ИПр, 1993, № 2, 3–35; № 4–5, 21–55; За приноса на 
Северозападна България в националноосвободителното движение след въстанието от 1850 г. – В: 
Националноосвободителните движения в българските земи ХV–ХІХ в. и тяхното отразяване в 
музеите. Чипровци, 2008, 17–24.
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за провала на реформите и така да обосноват законното право на българския 
народ да поеме рискования път на революционните действия38. 

Към голямата тема за легалната борба на нацията, движена от политически 
мотиви, могат да се причислят още няколко работи на О. Маждракова. В тях 
се разглеждат: движението в защита на българския език през Възраждането; 
създаването и дейността на Българското епархийско настоятелство в Пловдив; 
инициативите на българските общини в името на църковната борба; участието и 
посланията на сливенци в легалните национални политически постъпки39. Тук 
си струва да припомня призива на авторката да се направят проучвания за по-
добни прояви в повече български селища, за да се документира по-ясно напре-
жението в обществения живот и пораждащите се мотиви за политически натиск 
за подобряване на положението на нацията. Преобразованията в Османската 
империя, съпътстващи въвеждането на вилаетите, променят вътрешнополити-
ческата обстановка и влияят върху насоката на легалнополитическите борби на 
българите, с оглед на това изследователката обръща поглед и към официоза в. 
„Дунав“ – богат източник на информация за промените и тяхното отражение40.

О. Маждракова посвещава отделни изследвания на българската емиграция 
и нейните организирани усилия да заинтересова външния свят от българския 
въпрос, като се опира и позовава на издадената документация и основната ли-
тература по този проблемен кръг. Откроява се поставеният от нея акцент върху 
спонтанно подновяваните усилия за създаване на легитимно представителство, 
излъчено от емиграцията, което да защитава правата на българските общности 
зад граница, с перспектива за отстояване на интересите и на сънародниците 
в отечеството. Авторката забелязва, че влияние оказват идентичните опити и 
практиката на съседните балкански народи, най-вече на гръцкото освободи-
телно движение от началото на ХIХ в.; сочи разединението сред български-
те емигрантски дейци като една от причините за невинаги последователните 
им обществени стъпки. Като уточнява и допълва сведенията за отделни етапи 
тя свързва въпросните начинания на българската емиграция с нереализирани-

38 Легалнополитическите прояви на българския народ в навечерието на Априлското въста-
ние и комитетските съмишленици. – Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник 
на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 3, 2001, 31–55.   

39 Движението в защита на българския език през Възраждането и културно-националното 
самоопределение. – В: Българската нация през Възраждането. Т. 2. София, 1989, 90–144; Культур-
но-языковая проблема в легальной политической борьбе эпохи Болгарского Возрождения. – В: 
Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы ХVІІІ–ХІХ вв. Типология и взаимо-
действия. Москва, 1990, 261–272; Сливенци в легалнополитическите борби през Възраждане-
то. – В: Култура, църква и революция през Възраждането. Сливен, 1995, 92–103; Българските 
общини през Възраждането (взаимовръзки и постижения 1860–1870 г.). – В: Национална научна 
конференция „Българската община и местното самоуправление – възрожденските традиции“. 
Пазарджик, 2001, 27–37; Българското епархийско настоятелство в Пловдив и националната ле-
гална политическа борба (1861–1870). – В: Религия и църква в България. София, 1999, 145–165; 
Българските възрожденски общини под знака на църковнонационалната борба. – В: Държава & 
църква – църква & държава в българската история. София, 2006, 196–216.

40 Вестник „Дунав“ – пропагандатор на вилаетската система сред българите. – В: Сборник в 
чест на академик Христо Христов. София, 1988, 74–88.
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те цели на българската легална политическа борба в пределите на Османската 
държава. Убедителен е изводът, че създаването на задгранично представител-
ство на нацията е алтернатива за българите през Възраждането. Претенции за 
представителни функции проявяват политическите организации на емиграци-
ята, но и тук признаването на тяхната легитимност се натъква на трудности41. 
Интересен пример е неуспешният опит на дейците от Добродетелната дружина 
да поставят българския въпрос пред Парижката мирна конференция през 1869 г., 
свикана по повод въстанието на остров Крит. В случая авторката въвежда в на-
учно обръщение автентични сведения относно отпечатаната в Париж българска 
брошура, предназначена за чуждите дипломати участници в конференцията, и 
изяснява обстоятелствата около българската акция42.

Истинска връхна точка в тези емигрантски инициативи, според О. Маж-
дракова-Чавдарова, бележи успешната дейност на Българското централно бла-
готворително общество (БЦБО) и неговите международни контакти след жес-
токото потушаване на Априлското въстание. През втората половина на 1876 г. 
и началото на 1877 г. усилията на емиграцията отново стават първостепенен 
фактор в националноосвободителната борба благодарение на този нов действен 
ръководен орган, въпреки че и той е принуден да прикрива политическите си за-
дачи под булото на благотворителна организация, съобразявайки се с неутрали-
тета на Румъния. Като легитимно представителство на българската емигрантска 
общност БЦБО улеснява разкриването пред света на реалните факти за погро-
мите над въстаналите селища и за продължаващия терор над мирното българ-
ско население; чрез изложения и дописки в чуждата преса прави достояние на 
международната общественост действителните желания на българския народ и 
истинските мотиви за въстанието, доказва, че то не е подстрекавано от външни 
сили, и печели симпатии в полза на националната кауза43. По обясними причи-
ни, изяснявайки тези въпроси, авторката само бегло отбелязва значението на 
мисията на Драган Цанков и Марко Балабанов, тъй като тя е почин най-вече на 
Българската екзархия и е извън предмета на темата. При проучването на БЦБО 
изследователката тълкува неговото бързо организационно и кадрово укрепване; 
обяснението на това търси в приемствената връзка с БРЦК/БРК; анализира при-
влечените допълнително документи и доказва преливането на членове от някои 
частни революционни комитети в емигрантските средища към членския състав 
на БЦБО и неговите клонове44. 

41 Задграничното представителство на нацията – алтернатива за българите през Възражда-
нето (до Парижкия мирен договор 1856 г.). – ИПр, 2000, № 5–6, 22–55.

42 За прошението на българските „нотабили“ до Парижката конференция 1869 г. – В: „Мла-
ди“ и „стари“ в Българското възраждане. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, 
4, 2006, 161–178.  

43 Българското централно благотворително общество и проблемът за представителството на 
нацията. – В: Българската емиграция през Възраждането. Сливен, 2003, 81–92.

44 Български революционен централен комитет и Българско централно благотворително 
общество (приемствена връзка). – В: БРЦК в историческата съдба на българския народ. Велико 
Търново, 2003, 79–100.
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През 80-те години Маждракова е в състава на редколегията на многотомна-
та „История на България“, участва като водещ автор в том 6, където разработва 
предимно проблеми на националнореволюционното движение. Тя е автор и на 
много от статиите за възрожденски личности и исторически събития в енцикло-
педия „България“45.

Сред трудовете на доц. О. Маждракова-Чавдарова има регионални и се-
лищни изследвания. Някои от тях са поместени в колективни монографии или 
сборници – по този начин са осветлени отделни периоди от възрожденското 
минало на Габрово, Омуртаг и Карнобат46. За историческите събития в Търново 
през 30–50-те години на ХIХ в. е отделено значително място в самостоятелната 
биографична книга за Стефан Пенев Ахтаря47. Сред поселищните разработки 
специално ще посоча най-новия £ труд за с. Голям извор, Тетевенско. Разработ-
ването на историята на селището се базира на значителна по обем литература 
и на богатото археологическо наследство на Тетевенския край от древността 
и Средновековието; опира се на Киевската легенда и обосновава нова теза за 
връзката между селото Киевски Извор (дн. Голям извор) и построяването на 
Гложенския манастир; основава се на разнородни източници за периода ХV–
ХVІІІ в., сред които са османски регистри, етнографски описания, приписки, 
данни, събирани от местни краеведи, и др. Приносите обаче са при разглежда-
нето на проблемите на националноосвободителното движение през 50–70-те 
години на ХІХ в.: изясняват се предпоставките за прерастването на частния 
революционен комитет в Голям извор в първи окръжен център; уплътнява се 
представата за състоянието на Вътрешната революционна организация и по-
следните месеци от дейността на Васил Левски и Димитър Общи; разкрива се 
помощта на местното населелние за руската армия по време на Руско-турска-
та война от 1877–1878 г.48 

Следва да се отбележи упоритата работа на О. Маждракова в наши и чуж-
ди архиви по издаването на извори. С издирени ценни документи в Държавния 
архив в Букурещ тя обогатява няколко свои изследвания, тематично свързани 
с емиграцията. В първото от тях се проследява развитието на Болград през 60-
те години на ХIХ в. като български културно-просветен център, при това се 
разкриват почти неизвестните досега разностранни грижи и помощ на Евлоги 
Георгиев за по-доброто устройство на училището, на неговата библиотека и за 
обзавеждане на печатницата, в която се отпечатват десетки български учебни-
ци, книги, издава се в. „Български глас“ и др. Нови моменти от историята на 

45 История на България. Т. 6. Българско възраждане 1856–1878. София, 1986; Енциклопедия 
„България“. Т. 1–7. София, 1978–1996. 

46 История на Габрово. София, 1980, 106–113; Град Карнобат през епохата на Възраждането. 
– В: Град Омуртаг и Омуртагският край. История и култура. Т. 1. Варна, 1999, 104–162; Българи-
те от Карнобатския край в националноосвободителните борби (1828–1866 г.). – В: Проблеми на 
Възраждането в Югоизточна България. Т. 1. Варна, 2003, 9–26.

47 Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. София, 1985. 
48 Голям извор – страница от историята на Тетевенския край. София, 2011.
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Болград и Бесарабия са отразени в друга нейна статия, посветена на действа-
щото през 1876–1877 г. Българско благотворително общество в града, едно от 
най-активните поделения на БЦБО в Букурещ. Отделна документална публи-
кация представя различни сведения за историята на Болградската гимназия, за 
нейните директори, учители, учебни програми, а също и информация за учащи 
се българи в други училища в Южна Русия49.

Също от румънските архиви произхождат откритите сведения за пътниче-
ския поток през някои пунктове на турско-румънската граница. Обхванати са 
документи предимно за групите български градинари и гурбетчии, както и еди-
нични сведения за делови пътувания на български търговци. Обобщените дан-
ни допълват представата за икономическите връзки между нашите земи и Румъ-
ния през последните десетилетия преди Освобождението. Стопански въпроси 
са обект на още едно проучване на Маждракова – за опити на населението на 
Сливенски санджак да организира ежегодно изложение на стоки, произведе-
ни в местни занаятчийски работилници и фабрики50. Внимание предизвиква и 
друга самостоятелна статия, в която авторката прави интересен обстоен анализ 
на завещанието на малко известния дарител през Възраждането Марко Йовов, 
търговец в град Нежин. Тя изказва твърде предпазливо хипотеза относно изпъл-
нителя на завещанието, за когото предполага, че може да е Партений Павлович, 
като привежда логични и приемливи аргументи. Авторката обнародва отново 
текста на завещанието и коригира грешките в неговата първа публикация от 
руски учен през 1905 г.51 

В дългата си и упорита работа в български архивохранилища Маждрако-
ва попада на отделни неизвестни документи и реализира самостоятелни до-
кументални публикации. По-важните от тях са: откритият от нея ръкопис на 
Матей Преображенски от 1853 г.; първото писмо на Бачо Киро, засягащо цър-
ковния въпрос; едно ръкописно изложение на войводата Цеко Петков, датирано 
от 1879–1880 г.; приписките на Христо Иванов-Големия върху книги на Стоян 
Заимов. Наред с другите извори тя привлича като документални свидетелства 
пенсионните дела на проучваните поборници. Такъв тип документи публикува 

49 Градиво за историята на Болградската гимназия и за българи-учители и учащи се в Южна 
Русия (60–70-те години на ХІХ в). – ИДА, 64, 1992, 329–352; Евлоги Георгиев и утвърждаване-
то на Болград като културно-просветно средище. – В: Българите в Северното Причерноморие. 
Изследвания и материали. Т. 5. София, 1996, 273–286; Българското благотворително общество в 
Болград (юли 1876–април 1877 г.). – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл.-кор. ст.н.с. І 
ст. д.и.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. София, 2010, 
334–352; Болградската училищна книгопечатница. – В: За буквите. Кирилометодиевски вестник, 
№ 32, май 2010, с. 26. 

50 Към историята на българската стопанска емиграция и гурбетчийството след Кримската 
война. – Известия на НБКМ, 16, 1981, 87–123; Населението на Сливенски санджак – инициатор 
за ежегодно изложение на изделия на местната промишленост и занаяти – 1869 г. – BHR, 2006, 
№ 1–2, 332–347.

51 Дарителят Марко Йовов и въпросите около неговото завещание от 1735 г., гр. Нежин. – 
В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ–началото на ХХ в.). София, 2003, 
111–138.
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за революционни дейци от Троянския край; за участници в подготовката на въс-
танието в Старозагорско и Чирпанско през 1875 г. и пр.52  

В отделни статии на О. Маждракова място имат и тези документи, ес-
тествено при грижлив критичен подбор, тъй като тя тръгва със съзнанието за 
оскъдността на изворите за революционните борби и необходимостта да се 
оползотворява всеки проверен факт. Показателни са усилията £ да компенсира 
недостига на извори като привлича разнородни свидетелства, които оглежда, 
съпоставя и анализира прецизно. Прочитът на документите е коректен, изказа-
ните предположения и хипотези – подплатени в почти всички случаи с убеди-
телни аргументи. Научният апарат на всяка нейна статия или студия се отли-
чава с грижливо позоваване на използваните архивни фондове, документални 
публикации и литература. Тя отдава дължимото на работилите преди нея по 
съответната тема, опира се на постигнатото, допълва сведенията и едва тогава 
надгражда своята визия. Професионализъм проличава както в нейните изслед-
вания, така и при работата £ като редактор. 

Натрупаният през годините опит на ст.н.с. д-р О. Маждракова-Чавдарова 
води до участие в екипа, работещ по международния проект по подготовката за 
печат на поредицата „Русия и българското националноосвободително движе-
ние 1856–1876. Документи и материали“. В отпечатаните до момента три тома 
(първият излиза в две части) тя е сред съставителите на двете части на първи 
том, както и на третия, където е член и на редакционната колегия53. Участва и в 
документален сборник с чуждестранни материали за четата на Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа през 1868 г.54 Неотдавна проф. Д. Дойнов и О. Маждрако-
ва подготвят и съставят съвместно обемен документален сборник за съдебния 
процес срещу Левски в София през 1872–1873 г. В него освен основните осма-
нотурски документи, преиздавани, но снабдени с уточнени коментарни бележ-
ки, са включени подбрани дипломатически документи и домашни извори, при-
ложен е и показалец на личните имена, съдържащ кратки биографични справки 
за споменатите в документите лица55.

52 Приписки на Христо Иванов-Големия върху две книги от Стоян Заимов. – ИПр, 1965, № 
2, 103–108; Нови данни за Матей Преображенски из един новооткрит негов ръкопис от 1853 г. – 
ИДА, 18, 1970, 163–176; Бачо Киро Петров – продължител на летописната традиция. – В: Сборник 
в памет на проф. Ал. Бурмов. София, 1973, 265–275; Войводата Цеко Петров в националноосвобо-
дителните борби според негово ръкописно изложение от 1879–1880 г. – ВИС, 1983, № 6, 126–140; 
Документи и материали за сподвижници на националноосвободителното дело в Троян и Троянския 
манастир. – В: Троянският манастир в националноосвободителното движение. София, 1992, 71–95; 
За подготовката на въстанието през есента на 1875 г. в Старозагорско и Чирпанско и за някои него-
ви герои поборници. – Във: Времето на Левски. Сборник статии. Научен ред. доц. Пламен Митев. 
София, 2010, 237–291.

53 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Документи и мате-
риали. Т. 1, ч. 1–2. София, 1987; Т. 3. София, 2002.

54 Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Чуждестранни документи. София, 1988.
55 Левски пред съда на Портата. Процесът в София 1872–1873 г. в османотурски, диплома-

тически документи и домашни извори. Съст. и ред. проф. д.и.н. Д. Дойнов и ст.н.с. д-р О. Маж-
дракова-Чавдарова. София, 2007.
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За нейното дейно участие в научния живот говори привличането £ в орга-
низационния комитет на Първи и Втори международен конгрес по българис-
тика, в които участва и като редактор на съответните томове. Изнася доклади 
на конгреси по балканистика, международни конференции и симпозиуми за: 
българо-полските отношения; типология и взаимодействия в културата на на-
родите в Централна и Югоизточна Европа; българското културно-национално 
Възраждане и др. Своята гражданска и обществена активност тя проявява и 
чрез участието си в научни конференции и сесии в страната, на които е тър-
сен докладчик и ръководител. Една от последните национални конференции, в 
организирането и ръководството на която участва, бе посветена на българския 
периодичен печат през Възраждането. В резултат на съвместни усилия с ини-
циаторите от Регионалния исторически музей в Сливен излезе от печат солиден 
том с изнесените доклади и съобщения от учени и музейни сътрудници от ця-
лата страна56. Немалко подобни прояви има изследователката – пълен преглед 
на появилите се впоследствие издания под нейна редакция може да се види в 
приложената библиография. Тук ще посоча само продължителното £ участие в 
редколегията на сп. „Исторически преглед“ и редакторската £ работа в Годиш-
ника на Общобългарския комитет „Васил Левски“ – „Българско възраждане. 
Идеи. Личности. Събития“, на който е един от учредителите.

През годините доц. д-р Огняна Маждракова се утвърждава като уважаван спе-
циалист, търсен консултант, рецензент и научен ръководител на докторанти. С гри-
жа за израстване на младите колеги тя поддържа традицията на секцията и Инсти-
тута по история за близки научни контакти, консултиране и подпомагане на сътруд-
ниците от музеите и архивите в страната. Води няколко години и специализирани 
курсове за студенти в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. При 
настоящия обзор на нейното творчество впечатлява тематичното разнообразие и 
обемът на научната £ продукция – свидетелство за широки интереси и упорита 
последователна работа в избраното поприще. Признати от колегията са основните 
£ постижения и приноси, заедно с тях се открояват и нейните ползотворни усилия 
за популяризиране на българската възрожденска история. През годините, в които е 
научен сътрудник в Института по история при БАН, успоредно с изследователската 
работа съвместява научно-организационни и научно-административни задачи – за 
определени периоди от време е заместник-научен секретар на Института; замест-
ник-ръководител на секцията; член на Научния съвет. 

Няма съмнение обаче, че същинските приноси на ст.н.с./доц. д-р Огняна 
Маждракова-Чавдарова са в научното £ творчество, посветено изцяло на ди-
намичното, разнолико, интересно, много оспорвано и безспорно Българско 
възраждане. Задълбоченото познаване на изворите, които го осветляват, и на 
литературата, която го обговаря, съчетани с трудолюбие, упоритост, прецизност 
и любов към своята работа, дават постижения, от които днешната и утрешна 
традиционна и модерна историческа наука ще трябва да се учи. 

56 Българският периодичен печат през Възраждането. Национална научна конференция – 
Сливен, 7–8 октомври 2009. Научна редакция: З. Константинова, О. Маждракова-Чавдарова. Сли-
вен, 2011. 
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PROBLEMS OF THE BULGARIAN RENAISSANCE 
IN THE SCIENTIFIC WORK 

OF ASSOC. PROF. DR. OGNYANA MAZHDRAKOVA-CHAVDAROVA

Antoaneta Kirilova

(Abstract)

Assoc. Prof. Dr. Ognyana Mazhdrakova-Chavdarova is an established name 
in the Bulgarian Historical Science. For more than 40 years, she has worked on 
problems of the Bulgarian Renaissance and has made serious scientific contributions 
to clarifying and enlightening some of its important processes, events and characters. 
Her scientific work is mainly focused on struggles for the liberation of the 
homeland and is distinguishable by her search of continuity in the different stages 
of the revolutionary movement. Legal political activities represent a big topic in her 
scientific work, and the main suggestion is that the established and steady thesis 
in the historiography regarding the three «currents» in the Bulgarian Renaissance 
– educational movement, church movement, revolutionary struggles, must be made 
flexible so as to reveal its entire diversity and multi-aspect nature. As a result of her 
hard and purposeful work, the author has furnished the historical science with several 
monographs and over one hundred papers, articles and studies, she has been an editor 
of scientific digests, scientific advisor of PhD students, consultant and promoter of 
the Bulgarian history.
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РЕФОРМИ И РЕВОЛЮЦИЯ, 
ЦЪРКВА И ПРОСВЕТА

ОТНОВО ЗА ГЮРГЕВСКИЯ КОМИТЕТ 
И РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙЦИ И ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО 

ИМ ДЕЛО

Дойно Дойнов

Напоследък в младата ни историческа колегия (и не само в нея) се разгоря 
страстно желание за „нов прочит“ на историята – явление природно, логично, 
главно от гледище на развитието на науката и смяната на поколенията. В някои 
случаи преоценката за отделни явления, събития, личности се прави обосно-
вано, но в други – за съжаление пристрастно, подвластно на идеологически, 
методологически, пък и на политически причини.

Две са основанията ми да се присъединя към първия подход, към това 
„умствено пречистване“ по темата „Гюргевски революционен комитет“1: в ред 
нови изследвания Българският революционен комитет (БРК) от 1875 г. под ръ-
ководството на Христо Ботев се тълкува като „нелигитимен“ спрямо БРЦК от 
1872–1874 г. начело с Л. Каравелов2 – обстоятелство, което определя автоматич-
но и нелигитимността на Гюргевския комитет, т.е. отрича се приемствеността 
в развитието на комитетското дело до Освобождението, пък и след него – „вто-
рото комитетско десетилетие“ (1878–1885 г.), както се осмелих да го нарека в 
книгата си „Комитетите Единство – ролята и мястото им в Съединението 1885“.

Основателни ли са съображенията на уважаваните и доказали своята ком-
петентност и добросъвестност колеги по този въпрос? И още нещо: какви са 
били основанията, правомощията и пр. на гюргевските дейци като представи-
тели на революционната линия в българското освободително движение да ре-
шават кога и как да вдигат общо въстание? Да тръгнат на един акт, в който е 
заложена съдбата на цял народ?

1 Страшимиров, Д. Т. Комитетско десетилетие (Епоха на комитетите 1866–1876). – В: 
България 1000 години (927–1927). София, 1930, 781–888; Бурмов, А. Български революционен 
централен комитет (1868–1877). София, 1943; Същият. Кризата в БРЦК през есента на 1875 и 
създаването на Гюргевския централен комитет. – ИПр, 1957, № 2, 43–46; Дойнов, Д. Гюргевският 
революционен комитет. София, 1986. 

2 Шарова, Кр. Българският революционен комитет – 1875 г. – В: Българско възраждане. 
Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски“, 1, 1995, 42–
125; Митев, Пл. Българският революционен комитет 1875. София, 1998, 58–92; Куманов, М. За 
името на революционния орган в Гюргево в края на 1875 г. – В: Изследвания в чест на проф. В. 
Трайков. София, 2008, 173–183.
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Към това следва да се има предвид справедливата преоценка за дейци като 
Стефан Стамболов, Стоян Заимов и др., но направено ли е същото и за Георги 
Бенковски, Панайот Волов, Янко Ангелов и още ред други? Не е ли време дей-
ците от българския национален пантеон да се огледат не само в личен план, но 
и да се съпоставят в широкия ареал на време и събития – нещо, което европей-
ската наука отдавна е направила? Уверен съм, че с това не само ще се преодолее 
житийния и летописен жанр за българските исторически личности, типичен за 
романтичното време на ранното ни Възраждане, продължаващ и досега, но ще 
се даде и по-пълна и обективна картина на ролята им в съдбата и историята на 
българския народ.

Дано не прозвучи конюнктурно, но аз съм за такъв вид „нов прочит“ на 
нашата, пък и не само на нашата история.

* * *

Значимостта на въпросите, свързани със създаването и дейността на Гюр-
гевския революционен комитет, се определя от неговото място в историческото 
развитие на българския народ. Ако справедливо подчертаваме, че Априлското 
въстание от 1876 г. е връхна точка в развитието на българското националноосво-
бодително движение, на българската национална революция и същевременно, 
че то изигра съществена роля и за последвалата Руско-турска война и Осво-
бождението на България, безусловно ще трябва да се върнем към решенията на 
Гюргевския комитет, да видим и очертаем ролята на субективния фактор, т.е. на 
организацията и на организираната планомерна дейност на революционните 
дейци и ръководители за постигането на тези исторически резултати.

Тук ще се огранича с излагане на становището си само по четири въпро-
са: 1. За мястото на Гюргевския революционен комитет в общото развитие на 
БРЦК, за неговия статут, с оглед на установената организационна практика, и за 
неговото наименование. 2. За становището на Ботев и Каравелов за гюргевските 
дейци и тяхната дейност и обратното – за тяхното отношение към двамата из-
тъкнати ръководители на българското националнореволюционно движение. 3. 
Отново по броя на окръзите, реда им и апостолите, определени за всеки един от 
тях. 4. За „втория“ Гюргевски комитет и неговата политическа дейност.

По първия въпрос.
В историческата литература господства становището, че БРК в Букурещ, 

след неуспеха на въстанието от септември 1875 г. в България, в резултат на 
идейни, програмни и лични противоречия се разпада, а в Гюргево младите ре-
волюционери, сами участници в събитията от 1875 г., създали нов – Централен 
революционен – Гюргевски комитет, и започнали подготовката на ново въста-
ние – Априлското3. Това е най-общо постановката, макар че има и някои детай-
ли, в които тук не бива да влизаме.

3 Бурмов, А. Кризата в БРЦК през есента на 1875 г. и създаването на Гюргевския централен 
комитет...; Дойнов, Д. Цит. съч., 22–25, 58–59.
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Да се спрем на фактите.
Една от последните прояви на БРК в Букурещ е събранието на 1 октомври 

1875 г. На него присъстват само двама от старите му членове – Ив. Драсов и 
Димитър Ценович, и отсъстват Хр. Ботев, Др. Шопов, д-р Хр. Чобанов, както и 
Панайот Волов. На това събрание обаче са вече Филип Тотю, Д. Горов, Иларион 
Драгостинов, Петър Енчев, Георги Стойчев, Никола Славков, Й. Йованович, Г. 
Боснев и пристигналите от България Ст. Стамболов и Н. Обретенов. Събрани-
ето приема протокол, който е показателен за състоянието и неспособността на 
БРК да обсъди реално положението в България след събитията през септем-
ври и да предприеме сериозни мерки за бъдещото развитие на революционното 
дело. С протокола се изтъква, че въстанието е парализирано от липсата на вой-
води, по-специално от постъпката на Панайот Хитов, който отлага преминава-
нето си с чета в България, и затова е нужно да се съберат средства в Гюргево, 
Александрия и Турну Мъгуреле, за да се организира чета, „с която да отиде 
Филип Тотю със Стамболов и други техни няколко момци в Българско и ако 
сполучат със съчувствието на народа, да прогласят бунта“4.

И този опит на БРК, в който най-важна роля играе Драсов, пропада на-
пълно.

Едва след тази дата пристигналите от България един подир друг оцелели 
революционни дейци се насочват към нова мисъл. „Аз останах разочарован и от 
старите, и от новите ръководители на комитета“, пише Н. Обретенов, очевидно 
визирайки под израза „новите ръководители“ Ив. Драсов, Д. Ценович, Филип 
Тотю. И по-нататък продължава: „Видях, че в Букурещ няма към кого да се 
обърна“5.

И наистина той е първият, който се установява в Гюргево. След него там 
пристигат Ст. Заимов и П. Волов. „Тогава – заключава Обретенов – Волов, За-
имов и аз турихме основата на Гюргевския комитет“. Всъщност това са дейст-
вително организаторите за създаването на Гюргевския революционен комитет. 
Ст. Стамболов, макар и да не е чужд на подобна идея, по същото време (месец 
октомври) се готви за други начинания – заедно с Иларион Драгостинов се на-
мират в Букурещ и се тъкмят да издават хумористичен вестник.

На поканата на Обретенов, Волов и Заимов скоро в Гюргево се озовават Г. 
Бенковски, Христо Караминков – Бунито, Иваница Данчев, а малко по-късно и 
Ил. Драгостинов и Ст. Стамболов. От 11–12 ноември заседанията на Гюргев-
ския комитет започват, от тогава можем да считаме, че е налице ново ръководно 
тяло на българското националнореволюционно движение6. Това е по същество. 
Но възниква веднага въпросът: това нов БРЦК ли е, имат ли гюргевските дей-
ци тези правомощия; как сами те са считали дейността си като революционен 
център?

4 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т. 1. Москва, 1961, с. 126.
5 Обретенов, Н. Т. Спомени за българските въстания. София, 1983, с. 212.
6 Дойнов, Д. Гюргевският революционен комитет. София, 1986. Виж и цитираните там из-

точници и литература.
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Дотогавашните централни комитети, съгласно устава и установената прак-
тика от 1872 г., са избирани на общи събрания с представители на революцион-
ните комитети на емиграцията и вътрешността, със съответни пълномощия и 
т.н. Тази практика и изисквания са известни на Ст. Стамболов, Н. Обретенов, 
П. Волов, пък и на останалите дейци в Гюргево, тъй като самите те са бивши 
участници в тези събития и в БРК, а някои и в БРЦК.

Имаме всички основания да приемем, че събраните в Гюргево нямат на-
мерение да организират нов БРЦК, който да има правата и на ръководство над 
емигрантските комитети. Нещо повече – по мое лично убеждение, те действат 
с пълномощията и на събраните от август 1875 г. и на стария БРК като опре-
делени апостоли за работа сред българското население във вътрешността на 
страната; разглеждат задачите си за въстание през 1876 г. като потвърждение на 
решенията от август 1875 г.

Ст. Заимов твърди изрично, че „власт имеющите в комитета“ били Ст. Стам-
болов, Н. Обретенов, П. Волов, Ил. Драгостинов, Г. Апостолов, Ст. Заимов, Хр. 
Караминков и Иван Хаджидимитров7 – т.е. само тези, които бяха определени за 
апостоли от БРК през август 1875 г. (първите петима), Ст. Заимов – натоварен 
от БРК с апостолска мисия в Цариград, и двамата членове на считания за цен-
трален за вътрешността на страната Търновски комитет, т.е. Хр. Караминков и 
Иван Хаджидимитров.

Същото се потвърждава и от Н. Обретенов, който пише: „Външни лица 
не пуснахме да идват при нас, освен Д. Горов, Иван Хаджидимитров и Янко 
Ангелов. Даже по-младите и по-новите не можеха да вземат участие в по-ва-
жните заседания, поради което Георги Измирлиев и Георги Обретенов, брат ми, 
дошли от Одеското юнкерско училище, се решили за кръвно обидени и решили 
да се самоубият“8. Досега всички са приемали думите „по-младите и по-нови-
те“ в дословния им смисъл: всъщност става дума за дейците, които не са били 
членове на БРЦК и БРК, на други – Търновски, Русенски комитети, натоваре-
ни временно като централни, и следователно – не са имали правомощия, за да 
участват и в най-важните заседания.

И самите апостоли в Гюргево нямат съзнанието и не твърдят, че са Цен-
трален комитет. В писмото на П. Волов до Тодор Пеев от 10 декември изрич-
но се казва, че събраните в Гюргево са „няколко оттука приятели“, които „ще 
продължаваме избрания си път“, а в общото писмо на апостолите до Пеев от 
същата дата се казва дословно: „От разни места на нашето отечество тука сме 
се събрали да живеем наедно, за да можем по-лесно и по-точно да се споразу-
мееме за нашите действия напролет или сега“. Поради необходимост от военно 
подготвени хора по-късно са привлекли свои съмишленици – поп Харитон, Пе-

7 Дойнов, Д. Цит. съч., 126–128. (Публикуваното писмо на Стоян Заимов е от 9 септември 
1882 г. и е писано в Шумен.)

8 Обретенов, Н. Т. Цит. съч., с. 215.
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тър Пармаков, дядо Никола Вираноолу, „защото знаеме предварително, че и те 
споделят нашите мисли“9.

Особено типичен е случаят с няколко русенски младежи, които по нареж-
дане на комитета се снабдяват с голяма парична сума, преминават в Гюргево, 
но вместо да я предадат на гюргевските дейци, както им е наредено в Русе, 
заминават за Букурещ. Те не се подчинили, та Иларион Драгостинов писал на 
русенските дейци: „Трябва един от Вас с авторитет да дойде тук и да иде и да 
ги намери и убеди, защото длъжността е Ваша“. Разбирайки, че те са отишли 
в Букурещ да търсят дейците на известния преди БРЦК, Иларион Драгостинов 
пояснява, „че ний не сме някой върховен съвет и комитет над комитетите 
в татковината ни, но просто едно дружество опитни хора, които по призвание 
и подканване на представители от много области из Българско начертали един 
общ план, по който да се свържат всички страни, па освен това и места за снаб-
дяване с оръжие и други потребности, ако пари само дава народът“10. В този 
смисъл и Стоян Заимов говори за гюргевци като „Апостолски комитет“ и „Цен-
трален апостолски комитет“, но и „Гюргевски Апостолски Ц. комитет“11.

Гюргевските дейци първоначално смятали, че тяхната дейност, правомо-
щия и власт ще се упражняват само във вътрешността на страната и с оглед 
на подготвяното въстание – т.е. те изключвали всяко свое участие и претенции 
към дейността на емиграцията. „От Гюргево получих известие – пише Т. Пеев 
в писмо от 20 януари до Петър Енчев в Николаев, – че тамошните бежанци (т.е. 
емигриралите след въстанието 1875 г. – б. м. – Д. Д.), между които се намерва 
Волов, Стамболов, Икономов и други 6–7 души…, се готвели за някакво отмъ-
щение против неприятеля“12.

В разстояние на един–два месеца след като преминали в страната, апосто-
лите от Гюргево регистрирали голям успех и укрепили комитетската органи-
зация – особено в Търновски, Панагюрски, Врачански окръзи. На тази основа 
през март Ст. Стамболов пише писма от името на БРЦК, че „Централният коми-
тет е тук, в Българско“ и затова поръчва и се ползва с печат „БРЦК – І окръг“13 
– т.е. така, както през 1872 г. бе регламентирана Вътрешната революционна 
организация начело с Левски. Нещо повече – сега вече апостолите забранява-
ли всяка дейност на емигрантските комитети вътре в страната и се считали за 

9 НБКМ–БИА, ф. 22, а.e. 76, л. 1; Априлското въстание 1876. Сборник от документи. Т. 
1. София, 1954, 47–48. В последно време се появиха ценни биографии за ред възрожденски и 
революционни дейци, но за апостолите П. Волов, Т. Каблешков – хора просветени, възвишени 
в идеали и дела, все още няма подобаваща книга. Напоследък О. Маждракова-Чавдарова изнесе 
нови факти за действията и последните дни на П. Волов, които могат да се окажат полезни за 
нови изследвания за него. (Последни прояви на взаимодействие между Панагюрски и Търновски 
революционен окръг – май 1876. Среща под Марагидик. – В: Българско възраждане – идеи, лич-
ности, събития, 4. София, 2002, 25–44).

10 Априлското въстание 1876…, 131–132.
11 Заимов, Ст. Миналото. Етюди върху записките на Захарий Стоянов. София, 1895; Дой-

нов, Д. Гюргевският..., с. 128.
12 Априлското въстание..., с. 148.
13 Пак там, с. 86; Дойнов, Д. Цит. съч., с. 74, 132.
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пълновластни в революционната си дейност сред народа. Пак Т. Пеев в писмо 
до Петър Енчев от 25 март пише: „Единородците ни в Българско, като видяха, 
че от външните българи не могат да очакват нещо, взеха сами грижата за своята 
съдбина и се приготовляват сериозно… Нашите в Българско – продължава Пеев 
– не позволяват никому от Влашко да праща чети независими, които да бунту-
ват народа, без знанието на главните дейци в Българско“14.

Месец след това по повод на пристигналите във Влашко от Русия българи 
– офицери, които желаели да се влеят във въстаническата дейност в България, 
същият Т. Пеев поставя въпроса пред Янко Ангелов – представител на гюр-
гевските дейци в Румъния: „Ако такива хора са нужни, подсетете българския 
революционен комитет в Българско да пише за това на г-н Иван Ст. Иванов“15.

Следователно, отчаяни от състоянието на БРК от 1875 г. и емигрантските 
борби, оцелелите ръководители и участници в събитията от 1875 г. в България 
решават да продължат своята дейност сред народа с пълномощията си от Цен-
тралния комитет, БРК и общото събрание от август 1875 г.; те, независимо че 
по същество създават нов ръководен революционен център, не го обявяват като 
централен и не се прокламират като ръководители и на емигрантските комите-
ти; главната задача за тях остава апостолската им дейност в страната. Едва след 
като идеята за въстание е приета от народа, след като се възобновяват и създават 
стотици нови комитети, ръководителите на окръзите и по-специално председа-
телят на гюргевските събрания и главен апостол на първи окръг – Търновския, 
обявява БРЦК в Българско, т.е. взема правата и длъжностите на Централен ко-
митет за вътрешността на страната, без чието разрешение емигрантските цен-
трове не могат да вдигат бунт, да изпращат чети и т.н.

В такава светлина, струва ми се, протича развитието на българската рево-
люционна организация и мисъл в края на 1875 и началото на 1876 г., т.е. в наве-
черието на Априлското въстание; в такъв дух следва да отчитаме и въпросите за 
революционната приемственост и еволюция, за ролята на емигрантския център 
на революционната организация и за изместването му от вътрешния Централен 
комитет и Вътрешната революционна организация.

Освен формалния извод, че както първоначално по обясними причини гюр-
гевските дейци са се назовавали „Апостолски комитет“ и „Гюргевски Апостол-
ски Ц. Комитет“, „Дружество от опитни хора“, изследователят може да приема 
и употребява подобни названия „ad hoc“, така и правото да обобщава с оглед  
на цялостната им дейност – т.е. и след края на 1875 г. и през зимата и пролетта 
на 1876 г. По мое лично мнение обаче, от тази гледна точка по-правилно би 
било названието „Гюргевски комитет“, както го нарече още навремето Димитър 
Страшимиров, или „Гюргевски революционен комитет“, което се налага напо-
следък в повечето сериозни издания. Подобно наименование е по-обобщено с 
оглед на развитието на БРЦК и на БРК, по-точно очертава мястото на Гюргев-

14 Дойнов, Д. Гюргевският революционен комитет…, с. 180.
15 Пак там.
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ските апостоли в организационните трансформации, но и подчертава прием-
ствеността в комитетското дело. И не само в него – по същество в Гюргево се 
формира революционен комитет – комитет на действието, със задача да под-
готви и осъществи замислената още от БРЦК, от Вътрешната революционна 
организация и от БРК национална революция.

По втория въпрос.
Гюргевските дейци имат пълното съзнание, че са създали един самостояте-

лен център за ръководство на бъдещето революционно дело вътре в България, 
че в този кръг могат да се привлекат и участват само хора, които изповядват 
същите идеи и виждания. Поради това комитетът работи напълно тайно, като 
се стреми да бъде далеч от различните групировки на българската емиграция в 
Букурещ и в другите градове на Влашко, както и от шпионските очи на турска-
та и румънската полиция. Известно изключение в това отношение е направено 
само за Т. Пеев и Павел Икономов в Браила (видно е от цитираните по-горе две 
писма), а донякъде и за Христо Ботев.

Този въпрос заслужава по-голямо внимание и безспорно вълнува всеки 
българин.

На 30 септември 1875 г. Христо Ботев, разочарован от делата и на БРЦК, и 
на БРК, и от резултатите на въстанието от 1875 г., си бе подал оставката и се бе 
оттеглил от активна работа. Ст. Стамболов, Д. Горов, Ил. Драгостинов, Н. Об-
ретенов, Н. Славков – все бъдещи участници в Гюргевския комитет, след едно 
заседание на БРК (sic!) в Букурещ от 1 октомври, се бяха също разочаровали и 
оттеглили от комитета. Само това обстоятелство правело близки позициите на 
тези дейци с настроенията на бележития поет-революционер. Но докато още 
през следващия месец ноември 1875 г. младите се бяха организирали и с нова 
жар поели задачата за подготовката на въстанието в България, то еволюцията у 
Ботев е по-продължителна. В същото време обаче тя постепенно става по-ясна 
и категорична и все повече се доближава до линията, възприета от гюргевските 
дейци, за да доведе през май 1876 г. до решението му да оглави четата, призвана 
да премине във въстанала България.

Освен 2–3 писма на Ботев до Д. Горов и Ст. Стамболов няма данни, от които 
да се вижда, че апостолите в Гюргево са се опитали да привлекат на своя стра-
на Хр. Ботев, нито пък, че са го уведомили за работата и решенията си. Нещо 
повече – и Ст. Заимов, и З. Стоянов пишат, че те останали хладни към него. По 
всяка вероятност за решенията в Гюргево го е уведомил близкият му приятел 
Т. Пеев. Той, както вече посочихме, още в началото на декември имал отно-
сително точни сведения за намеренията и решенията на гюргевските дейци. 
Ботев бавел отговора си, но на 12 февруари 1876 г. писал на Пеев: „Не обичам 
безсъдържателни писма, затова ти не отговорих, ако и да бях длъжен да направя 
това. Види се – продължава Ботев, – че самия наш живот е безсъдържателен, 
ако всеки път, щом взема перото, неволно ми се изпречва въпрос: що ли пиша? 
Въпросите решени, целта обозначена, времето и разстоянието определени, 
следователно тука се не иска молитва, а мотика“ (к. м. – Д. Д.). Очевидно 
Ботев има предвид не само решенията на Гюргевския комитет за въстание, но и 
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усилилата се в първата половина на 1876 г. дейност във Влашко по закупуване 
на оръжие, търсене на предводители и пр. за бъдещите действия. Това, както 
и достатъчното време след септември за преосмисляне на поведението му го 
карат да направи извода: „Признанието смалява вината и нравствено и юриди-
чески, затова аз се покаях“. Ето защо големият патриот и революционер смело 
декларира: „Пейов, не се смей! Аз не съм способен да тропам по портите и да 
пея балдевските песни на патриотически маниер. Нека правят това други. Аз 
ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, 
пък ще да изляза на борба със стихиите; ако падна, то нека съдиите ми кажат, 
че настоящето писмо е било последното безсъдържателно писмо, а ако остана, 
аз съм съдия, то ще дам съдържание и на своите глупости“16 (к. м. – Д. Д.).

Следователно не през април–май, а още от началото на 1876 г. Ботев, в 
резултат на голямата си самовзискателност, е преосмислил своето поведение, 
като с разбиране и по дух е възприел решенията и делата на гюргевските дейци. 
Това именно и ще го изпрати в Балкана като войвода на чета и ще потвърди ис-
креността му, декларирана още в писмото до Т. Пеев.

В случая, струва ми се, в литературата се е обръщало повече внимание на 
отношението на гюргевските дейци към Ботев за сметка на въпроса: Ботев и 
предприетото от тях дело. От този и други документи, на които няма да се спи-
раме, се вижда, че Ботев е верен на своите позиции по освободителното дело 
и навременността на въстанието в България, които изповядва още през проле-
тта и лятото на 1875 г., че от септември до ноември той само организационно 
стои настрана, а в идейно отношение не е направил никакъв компромис или 
отстъпление. Нещо повече – той, който е един от главните стратези на външно-
политическата и революционна стратегия и тактика за въстанието от 1875 г., е 
най-близък до гюргевските дейци и в решенията им за действие през пролетта 
на 1876 г., понеже тази стратегия и тактика само се допълва и разширява, но не 
се видоизменя.

По-друго е отношението на гюргевските дейци към Л. Каравелов. В техни-
те очи през 1875 г. той е една от главните личности, причинили тежкото състоя-
ние на БРЦК и раздорите в емиграцията. От друга страна, Л. Каравелов не вярва 
в силите на революционната младеж, кори ги, нехае за тяхната дейност – дори 
до началото на въстанието от 1876 г. Едва след това той започва да преоценява 
както своето поведение, така и извършеното от апостолите от 1876 г. От края на 
1876 до 1879 г. обаче Стамболов е един от най-близките му другари, приятели и 
съидейници наред с Ол. Панов, Ив. Вазов и ред други бивши участници в дру-
жината на „младите“. Нещо повече – Обретенов свидетелства, че когато през 
юни 1878 г. се завърнал от заточение и срещнал Л. Каравелов на улицата в Тър-
ново, „той ме прегърна, целуна ме и за извинение задето ме пъдеше и хокаше в 
Букурещ през 1875 г. каза ми: „Вие младите сте имали право, но аз сбърках“17.

16 Ботев, Хр. Съчинения. Т. 1. София, 1986, 244–245.
17 Обретенов, Н. Дневник. Ч. 4, с. 72 (оригиналът се съхранява в Централния исторически 

архив – София).
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Безспорно, това е атестат не само за нравствената висота на бележития ре-
волюционер и публицист, но и едно признание от неоспоримия пръв ръководи-
тел на БРЦК в Букурещ за правотата на гюргевските дейци, за значението на 
тяхното дело, оценено в исторически план.

Чрез отношението към Гюргевския комитет на Хр. Ботев, Л. Каравелов, 
пък и на ред други дейци, които по обясними причини не засягаме тук, можем 
да направим извода, че извършеното от апостолите дело в Гюргево бе връх и 
резултат на политическата и организационна опитност на българското нацио-
налноосвободително движение, Левски, БРЦК и БРК, бе и връхна точка в раз-
витието на политическата и революционната им стратегия за освобождението 
на България.

По третия въпрос: За броя и реда на окръзите и апостолите, определени 
за тях.

Делението на страната на революционни окръзи – идея и дело на Левски, 
бе продължена и в дейността на БРЦК и БРК, когато през 1875 г. бяха планира-
ни три революционни окръга.

Ст. Стамболов, който още в 1874 г. бе разгледал част от кореспонденцията 
на Левски (30 писма) с комитетските дейци във Влашко, бе възприел изцяло 
революционните методи, тактика и постижения на Апостола.

В историческата литература още от времето на Захари Стоянов е възприето 
становището, че Гюргевският комитет – верен на тези традиции, разделя стра-
ната на четири революционни окръга по определен ред: първи – Търновски, с 
главен апостол Ст. Стамболов и помощници Христо Караминков и Георги Из-
мирлиев; втори – Сливенски, с главен апостол Иларион Драгостинов и помощ-
ници Стоил войвода, Георги Икономов и Георги Обретенов; трети – Врачански, 
с главен апостол Стоян Заимов и помощници Никола Обретенов и Никола Сла-
вков (както се приема досега в историческата литература), и четвърти – Пло-
вдивски, с главен апостол Панайот Волов и помощник Георги Бенковски.

Най-вероятно обаче в Гюргево е определен още един окръг – Софийски 
(Орханийски), с главен апостол Никола Обретенов. Ето и свидетелствата за 
това мое твърдение, изказано още преди години в официални публикации.

На първо място не бива да се изпуска фактът, че сред гюргевските дейци 
Никола Обретенов е с най-голям опит и с най-дълъг стаж в революционната 
организация – още от 70-те години. Той е главно лице и един от инициаторите 
и създателите на Гюргевския комитет. Поради това едва ли членовете на коми-
тета биха му определили второстепенна роля на помощник. Основания за това 
намираме и в разменената между апостолите и други дейци през 1875–1876 г. 
кореспонденция. В писмо от 31 декември 1875 г. Обретенов пише: „А колкото 
за пътни разноски, оттука до определеното ми място ми се дадоха 15 лири, но те 
едвам ще стигнат щото твърде надалеко ме пращат, кажи, че къде Македония… 
Моето място е много добро, но и в най-гъстия аскер“. В друго писмо – от 14 
януари, Обретенов доуточнява: „Аз тези дни ще тръгна с един офицер (Н. Сла-
вков – б. м. – Д. Д.) за определеното си място, а брат ми, Икономов и Драгости-
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нов ще отидат за друго място, тъй също и другите, каквито Волов, Стамболов 
и други някои“18.

В дневника си след Освобождението, на дата 11 март 1879 г. – когато все 
още управлението е в ръцете на руските власти, Н. Обретенов е записал разго-
вора си с полицей-мастера в Русе, при когото ходил за служба. Обретенов му за-
явил: „Заниманието ми е било 10 години наред да бунтувам народа против тур-
ското правителство, да основавам комитети по цяла България и да разпращам 
апостоли, а също и аз съм бил един от Апостолите в Западна България, именно 
в Орханийско, бил съм на заточение, с една реч бил съм революционер“19.

Последното основание за съществуването на отделен Софийски окръг са 
спомените на Н. Обретенов, които почти всички изследователи признават за 
обективни и относително верни.

„Заседанията (на Гюргевския комитет – б. м. – Д. Д.) се продължиха до 25 
декември, Коледа 1875 г. В тия заседания разделихме България на революцион-
ни окръзи. Определихме лицата за апостоли в окръзите, определихме деня на 
вдигане на въстанието.

България се раздели на 5 революционни окръзи: Търновски, Сливенски, 
Пловдивски, Софийски и Врачански“20.

Обретенов посочва по-нататък изрично, че той е определен за главен апос-
тол с помощник Н. Славков, а за център на окръжието е било избрано предва-
рително село Голям извор, Орханийско – селището, в което и В. Левски органи-
зира първия революционен окръг при реорганизацията на Вътрешната револю-
ционна мрежа през 1872 г. 

За съществуването на отделен – Софийски окръг, с главен апостол Н. Обре-
тенов и помощник Н. Славков, говори категорично в съчиненията и спомените 
си и Ст. Заимов – човекът, който най-малко е бил заинтересован в случая да 
се омаловажава ролята му на главен апостол и обсега на поверения му окръг. 
Напротив – той пише изрично: „Зах. Стоянов дори е записал Н. Обретенов като 
помощник на Ст. Заимов, ала това не е вярно. Понеже Обретенов не можа да 
успее в Средецкото (Софийското) окръжие, той, заедно с Г. Апостолов, който 
бил във Враца заедно със Ст. Заимов, още в първите дни на април се върнали в 
Гюргево. По този начин, види се, З. Стоянов не споменава за Петото окръжие 
(Софийското), в което нищо не е ставало“21.

18 Априлското въстание…, 58–59, 69.
19 Обретенов, Н. Дневник. Ч. 4, с. 72.
20 Обретенов, Н. Спомени…, 206–207. Макар че е планиран като Софийски, в окръга оче-

видно се е включвала цяла Югозападна България, включително и Македония. Волов и Бенковски 
говорят за окръга си като за „Източна Тракия“ за разлика от „Западна Тракия“, където действа 
Сливенският революционен окръг. Северна – Дунавска, България е разделена на два окръга – 
Врачански, т.е. Северозападна България, и Търновски – обхващаш района на цяла Североизточна 
България, включително Новопазарско, Русенско, Шуменско. Може би затова Н. Обретенов гово-
ри за „Западна България“, за „Нашите страни“ и пр. (Априлското въстание..., 68–69).

21 Заимов, Ст. Миналото. Етюди върху записките на Захарий Стоянов. София, 1895, 74–75.
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Към тези данни ще прибавя още едно доказателство: в писмо на Ст. Заимов 
до Н. Обретенов, писано в Шумен на 9 септември 1882 г., т.е. само 6 години след 
събитията, той твърди: „Бенковски стана апостол: когато отново организирания 
Апостолски комитет в Гюргево реши да увеличи числото на подагитаторите аз 
препоръчах за такъв Бенковски и Славков и взех отговорността връз себе си 
за тях, ако в случай те не удовлетворят общите требования за служба. Ходих в 
Букурещ с тебе наедно и ги доведохме и представихме пред Ц. Апост.[олски] 
комитет. Както помниш Стамболов не искаше Славкова и най-подир по више-
гласие се прие като за твой помощник, а Бенковски за помощник на Волова“22.

От всичко това се вижда, че Н. Обретенов заедно с Н. Славков са опреде-
лени от Гюргевския комитет за апостоли в Софийско – окръг, в който на първо 
място се включват Орханийският, Тетевенският, Софийският и други райони, а 
за център е избрано село Голям извор. Поради създадената обстановка – арес-
туването на Славков и наложилото се бягство на Н. Обретенов още при първите 
им стъпки в определения район, до подготовката на въстание в този окръг не 
се стига.

Така фактически остават да действат другите четири окръга – Търновски, 
Сливенски, Врачански и Панагюрски.

В литературата има противоречия както за броя, така и за реда и последова-
телността на номерацията на окръзите. Всички са единодушни, че първи е бил 
Търновски, а втори – Сливенски. Ст. Заимов и Н. Обретенов посочват за трети 
Пловдивски (Панагюрски), за четвърти – Софийски (Орханийски), а за пети – 
Врачански окръг. Тази последователност изглежда логична: ако Търново пора-
ди мястото му в историческото съзнание на българите като старопрестолен град 
и активната му роля в революционното движение е избран за първи, Сливенски 
за втори, то на основата на една кръгова система логично следва Пловдив да е 
трети, Софийско (Орханийско) – четвърти, и Врачански – пети. З. Стоянов – не 
само летописец, но един от първите историографи на Априлското въстание, 
сочи за ІІІ – Врачански, а за ІV – Панагюрски окръг. Той се основава не само на 
твърденията на П. Волов и Г. Бенковски, на собствените си впечатления, но и на 
свидетелствата и спомените на ред дейци от Панагюрище, Копривщица, Клису-
ра и пр. Това показва, че в хода на подготовката и въстанието сред населението 
на този район е широко утвърдено убеждението, че техният окръг е четвърти 
по ред.

Как да си обясним това явно противоречие? При липсата на протоколи на 
Гюргевския комитет, при устните споразумения, изглежда, не всичко е било до-
край уточнено и най-вече – разбрано и прието от апостолите. Очевидно Волов 
и Бенковски са приели и считали своя окръг за четвърти, т.е. след Софийския и 
Врачанския, така са го утвърждавали сред населението, така е останало в тях-
ната памет. Но самите решения в Гюргево – като имаме предвид свидетелствата 
на двамата оцелели участници Н. Обретенов и Ст. Заимов, ще са били други – за 

22 НБКМ–БИА, ІІА, 8867.

5 Българското възрожденско общество...
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трети е бил определен Пловдивски, за четвърти – Софийски, и за пети – Вра-
чански окръг.

Истинският критерий в историята обаче не са замислите и решенията, а 
самите събития, действителността. Историческа истина е, че тези събития оста-
виха трайно Панагюрския като ІV революционен окръг, правдиво ще е да се 
приеме тази номерация като научно най-вярна.

По четвъртия въпрос.
През ноември и декември 1876 г. – в навечерието на Цариградската кон-

ференция, различни групи на българското общество се активизират и изпра-
щат свои проекти за реформи, автономия и пр. до представителите на Великите 
сили. В „Български глас“, (издаван в Болград, който отразява мнението на мла-
дите сили, че „името България стана известно след въстанието и катастрофата – 
в цяла Европа и Америка“, пише: „Съдбата на българите днес играе най-голяма 
роля в европейската политика. Затова той (българският народ – б. м. – Д. Д.) сам 
трябва да участва в това решение, т.е. той трябва ясно и недвусмислено да иска 
своите нужди и своите необходимости… Сега е за българите най-скъпото и най-
ценно време. Неговата политическа и социална будощност сега се отваря“23. 

Според вестника лансираните в европейските среди идеи за реформи и ав-
тономия, които се споделят и от някои консервативни сили на българското об-
щество, няма да доведат до решение на българския въпрос. „България – пишат 
редакторите на вестника – трябва да се освободи сега, да се освободи с пълна 
свобода и държавност или тя ще остане само едно възпоменание в историята“24.

Това е следователно върхов момент в политическата активност на българ-
ския народ до Освобождението. Подобен проект-програма разработва и Българ-
ското централно благотворително общество (БЦБО) – продължител на БРЦК, 
в което активно участва и Ст. Стамболов, бивш председател на Гюргевския 
революционен комитет. В ръководството на обществото влизат и дейци с по-
умерени позиции като К. Цанков, Ив. Вазов и пр. Поводът за изработването на 
документа под името „Политическа програма“ е свикването на Цариградска-
та посланическа конференция, която следва да разгледа и реши бъдещето на 
въстаналите области в Европейска Турция и на първо място – на българския 
народ. На свикания Български народен събор през ноември 1876 г. се приемат 
следните основни български желания, изложени в 6 точки на „Политическата 
програма“:

1. Да се възобнови от България, Тракия и Македония българската дър-
жава, гдето главният и навред преобладающият елемент е българският;

2. Българската държава ще се управлява самостоятелно и независимо по 
една конституция, изработена от едно законодателно тяло, избрано от народа;

3. За всички клонове на Управлението ще се съставят особени закони по 
духа на устава и съобразно с нуждите на народа;

23 Български глас, 1, № 21 и 23, 4 и 18 септември 1876.
24 Пак там.
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4. Всичките иностранни народности, размесени между българския на-
род, ще се радват с него на същите политически и граждански правдини;

5. В българската държава ще владее пълна свобода на съвестта (к. м. – 
Д. Д.); 

6. Военната служба и общото просвещение ще бъдат задължителни за все-
ки гражданин на българската държава“25. 

Приемствеността между идеите на ръководителите на българското нацио-
налнореволюционно движение през 60-те–70-те години на ХІХ в. и особено 
на Левски и на авторите на „Политическата програма“ от 1876 г. е несъмнена 
и не се нуждае от особен коментар. И все пак следва да се изтъкне, че като се 
приемат принципите на конституционализма, парламентаризма и изборността, 
както и защита на правата на етноси и малцинства, някои положения за устрой-
ството на бъдещата българска държава отново са обект на оживени дискусии 
при обсъждането им на Народния събор. Това са въпроси от идейно-принципен 
характер, но се влияят силно от съществуващата международна обстановка, 
създадената конюнктура на Балканите през 1876–1877 г., застъпничеството и 
активността на царска Русия за българските интереси и т.н. 

Един от тези въпроси е за бъдещата южнославянска или Балканска конфе-
дерация. На заседанието на 20 ноември (ст. ст.) се прочита проектът на „Поли-
тическата програма“, който завършва с един последен параграф: „След нашето 
освобождение ние желаеме да се свържем с една конфедерация с всички сла-
вянски и други християнски народности, които населяват Европейска Турция“. 
Тогава отново пламват спорове, които напомнят за двете схващания от пред-
шестващия период. Киряк Цанков, Кавалджиев, Златаров припомнят, че пора-
ди противоречивите интереси на Великите сили тази идея може да навреди на 
българското дело. Олимпий Панов, Д. П. Иванов настояват параграфът да се ос-
тави в Програмата. Стефан Стамболов е категоричен – той „иска отхвърлянето 
на този член“. Още повече, че К. Цанков припомня, че идеята за конфедерация 
първо я издига унгарският емигрант Кошут, „който чрез свързването на малки-
те националности иска да се състави едно цяло и да го обърне срещу Русия“. 
Въпросът е поставен на гласуване и с 11 срещу 5 гласа е отхвърлен26. За сметка 
на това обаче в Декларацията, придружаваща програмата, българските дейци 
от БЦБО се считат задължени да обявят пред представителите на Европа, че 
„Свободна България ще бъде още по-тясно свързана с християнските държави, 
които вече са основани на Бълканския полуостров. Сичките тия държави, съ-
единени по предания и по общността на своите интереси, ще заместват с дос-
тойнство тая варварска държава, която се нарича Отоманска империя“.

В „Политическата програма“ не се взема отношение по въпроса „монар-
хия – република“. Според някои изследователи (Евлоги Бужашки) програмата в 
тази част се отдалечава от „общоизвестните принципи за българска република 

25 Освобождение Болгарии…, с. 174 и сл.
26 Пак там, 520–521. 
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(„чиста и свята“ у Левски, комунистическа у Ботев, буржоазно-демократическа 
у Каравелов, народна у Бенковски), но се различава и от буквата на предишните 
програми на революционното движение, където изрично е записана република-
та като форма на бъдеща българска държава“27.

Изводът в случая е, че си е пробила път идеята за конституционна мо-
нархия, която е била носена от представителите на буржоазния либерализъм 
– участници в събора. По-скоро премълчаването тук идва от практически съ-
ображения – същите, които движеха и създателите на Програмата на БРЦК от 
1872 г.: „Формата на бъдещето българско управление ще бъде неопределена до 
онова време, когато чрез всяко средство българското освобождение стане дело 
свършено“. Още повече, че за това има и преки свидетелства, известни и на но-
сителите на тази теза. В писмо до Русенския Централен комитет Д. П. Иванов 
пише на 10 ноември 1876 г.: „Кой трябва да бъде избран за първий български 
княз и прочие, тия неща са волно пропуснати, за да не явяваме нашите по това 
предпочитание отсега, за да не настроим некои сили против нашите домогва-
ния, преди да сме получили още нещо“28. 

„Политическата програма“ на БЦБО, изработена на Народния събор през 
ноември 1876 г., става основна политическа платформа на партията на „мла-
дите“ и най-вече на кръга оцелели ръководители и въстаници от Април 1876 г. 
в следващия етап от развитието на българския въпрос – до началото на Руско-
турската война 1877–1878 г.

Последователен носител на идеята за извоюване на независима българска 
държавност, за конституционно и демократично устройство на нова България 
отново е Стефан Стамболов. Той и сега става организатор и поема ръководство-
то на Народния събор – в случая политическото, за приемане на „Програмата“ 
на БЦБО като основно и главно желание на българския народ пред представи-
телите на Великите сили, които предстояло да се съберат на Посланическата 
конференция в Цариград.

Първата задача на Стамболов е да обоснове предимствата на тази Програма 
в сравнение с лансираните от консервативните среди на българското общество 
искания за реформи, административна или политическа автономия на Бълга-
рия. Във в. „Нова България“, чийто редактор е по това време, той пише няколко 
уводни статии в този дух. В бр. 23 от 11 декември Стамболов най-аргументира-
но защитава предимствата на „Политическата програма“ на БЦБО: „Когато Ев-
ропа говори за нас – пише той, – когато едни от политиците мислят, че трябва да 
ни дадат реформи, други – административни автономии, трети – политическа, 
а други намират, че там нищо не трябва да се дава, че ние и така сме добре под 
дебелата сянка, потребно е и ние да си издигнем гласа и да кажем пред цял 
свят какво искаме и за какво беше пролята юнашка и невинна кръв (к. м. – 
Д. Д.). Ние, българите, длъжни сме громко да заявим пред света, че не можем да 

27 Бужашки, Е. Възникване на буржоазната политическа система. – В: България 1300. Ин-
ституции и държавни традиции. София, 1981.

28 Пак там, с. 686.
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се задоволим с разни полумерки, че ние искаме пълна независимост, за да мо-
жем и ние, като другите народи, да живеем човешки живот и да се развиваме“.

Във вестника освен програмата е поместена и „Декларацията“, изработена 
на Народния събор, в която отново ясно и недвусмислено е подчертано желани-
ето на българите да „възстановят своята независимост“, да имат и „свое на-
родно управление“, т.е. „своя държава“ като „секи друг народ“. В документа 
се изтъква и историческата древност, а с това и законното право на българина за 
държавност. „Ако пет века турското правителство се е наложило с грубата сила 
на нашето отечество, българите при всичко това считат правдините на българ-
ската корона като неунищожена и съществуваща de facto“. „Поучен от минало-
то – гласи в заключението на Декларацията, – българският народ не вярва нито 
на обещанията за реформи, нито в конституцията, която Портата подготвя“, и 
„няма да прекрати борбата, до когато не се даде пълно удовлетворение на него-
вите законни желания“29.

Освен пропагандните средства Стефан Стамболов предприема и чисто ре-
волюционно-организаторски мерки с оглед постигане на целите на „младата“ 
партия.

На първо място отново в Гюргево и отново в „казармата“, където преди 
една година е заседавал Гюргевският революционен комитет, Стамболов събира 
20–25 оцелели дейци от въстанието – предимно политически емигранти, с цел 
да поемат новите задачи на българското националноосвободително движение. 
Сега те се заемат с мисията за разпространение на програмата оттатък Дунав – 
в България, както и със задача да организират тайни събрания, събират подписи 
и изпращат масови изложения в този дух до конференцията в Цариград.

Новите „Гюргевски“ апостоли, формално действащи от името на БЦБО, 
са улеснени от обновения по това време „Таен български революционен ко-
митет“ в Русе, от видни общественици, учители и свещеници в Свищов, 
Търново, Шумен, Разград, Варна, дори в Тулча. В резултат на тази акция на 
вниманието на Посланическата конференция, наред с умерените искания на 
консервативните среди в българското общество, високо и мощно прозвучава 
гласът на „Млада България“ – оная, която подготви и осъществи Априлското 
въстание от 1876 г.

Макар че интересите ми към Гюргевския революционен комитет датират 
повече от 30 години, едва напоследък открих конкретни факти за наличието на 
„второ издание“ на този комитет, за нов живот и дейност в прочутата „казарма“.

В архива на Ст. Стамболов в НБКМ – БИА (ф. 63) се пазят няколко доку-
мента, които доказват това мое твърдение.

В писмо на Т. А. Кърджиев до Ст. Стамболов от 18 ноември 1876 г. (ст. ст.) 
се казва, че в Гюргево е дошъл Г. Хр. Стоев, който „ходи в общата къща, дето 
са събират хъшовете… Днес Стоянов (Христо Стоянов – деец и благодетел и 
на Гюргевския комитет) купи от тукашните дюкяни 20 кожуси, 34 чифта ризи 

29 Български глас, 1, № 23, 18 септември 1876.
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и гащи, царвули, навуща и ги раздаде на бедните хъшове… Русите ще дойдат 
ли? Тука повече вярват, че без война ще се свърши работата и Българията ще 
се освободи тъй лесничко, но не вярва ми се на мене. Аз от тебе ще чакам най-
напред да ми кажеш нещо по-положително и ако трябва да минем няколко души 
напред тайно оттатък, за да се намерим между народа, кога дойдат Московците. 
Само гледайте да не се разнася из Букурещ това ни намерение“.

Наред с Кърджиев в Гюргево по това време се намирали и бивши апостоли 
като Хр. Караминков – Бунито, Никола Кабакчиев, дейци като Янко Ангелов, 
Яким Русчуклийчето, Стефан Михов, Хр. Недялков и други.

„Христо Недялков – докладва Кърджиев на Стамболов – изпроводихме 
през Русчук за Търновско. Той ще занесе твоите писма за там. Нему ние дадо-
хме преписи от политическата програма за Търново, Габрово, Севлиево, Ловеч 
и пр. с наставление да направят от всекъде прошения, като изложат Програма-
та – за нашите желания. Тия прошения да се изпратят или направо до Игнатиева 
или чрез руския консул в Русчук, за да се представят на бъдещата конференция. 
Така също заръчахме на Хр. Недялков да разпространи колкото се може повече 
преписи, за да я изучи народа и да знай всеки, какво да иска и що да отговорят, 
когато би се попитал“.

Като се изтъква, че в тази дейност е обхваната цяла Дунавска България и се 
правят опити да се обхване и Тракия и Македония, дейците в Гюргево обръщат 
особено внимание и на Шумен, Разград, Варна. „За Шумен – пише Кърджиев – 
замина Стефан Михов, дадени са му същите поръки“30.

Наред с чисто политическата дейност – запознаване на международната 
общественост и дипломатите с българските желания за собствена държавност и 
независимост, дейци и хъшове в Гюргево се готвят и за очертаващата се бъдеща 
война между Русия и Османска Турция.

На първо място с разузнаваческа дейност се захваща Н. Кабакчиев, но как-
то пише Кърджиев „освен него натоварихме Хр. Недялков, както и С. Михова 
да събират някои интересни сведения за в случай на война и по-скоро да ни ги 
съобщат“31. 

Без да влизаме в повече подробности, ясно е, че бивши участници в Гюр-
гевския комитет и Априлското въстание, 25 хъшове, които живеели в „казарма-
та“, и още ред избягали участници в Априлското въстание, събрани през есента 
на 1878 г. в Гюргево, не само поддържали идеите и програмата за освобождение 
и държавност на Гюргевския комитет, но се готвили и за новите изпитания – ре-
шенията на Цариградската посланическа конференция, както и ако българският 
въпрос не се реши политически – за живо участие във война на Русия, прокла-
мирана като война за освобождението на българския народ.

30 НБКМ–БИА, ф. 63, а.е. 109, л. 1–3; а.е. 44, л. 1–4 и др.
31 Пак там, а.е. 109, л. 3; Вж. още Маждракова-Чавдарова, О. Комитетските дейци и съ-

мишленици в навечерието и по време на Руско-турската война 1877–1878. – В: Проблеми на 
Българското възраждане (Изследвания по българска история, т. 6). София, 1981, 93–151.
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През 1876–1877 г. се съставят още ред други програми, но „Политическа-
та програма“ на БЦБО е един зрял документ, сумирал в себе си идеите и на-
меренията на предшестващите поколения, на българските революционни 
дейци преди всичко. Това е обективно най-изявеният манифест на българ-
ската национална доктрина за държавност през епохата на Възраждането.

В тази доктрина изпъкват следните по-съществени особености:
1. Да се „възобнови“ българската държава върху принципа на национал-

ността, на националното самоопределение. Българските граници и териториа-
лен обхват да бъдат до там, до където българската народност е преобладаваща 
по численост. (В този дух дейците на БЦБО не приемат прекомерните терито-
риални претенции, залегнали в „Програма на българските искания“, изработена 
от Тайния български революционен комитет в Русе.)

2. В духа на схващанията на Левски и в Програмата от 1876 г. категорично 
се изтъква, че представителите на другите народности и етноси не само ще 
бъдат равноправни, но ще се ползват със същите „политически и граждански 
правдини“, ще имат същите права и задължения като българите, ако „припозна-
ват законите на страната“.

3. Българската държава ще бъде конституционна и парламентарна страна – 
избираемо народно събрание ще приеме конституция, която ще тури основата 
на цялото законодателство на страната, устоите на политическите и граждан-
ските свободи на българите.

Политическата програма на БЦБО не само завършва кристализиралата в 
българското общество и преди всичко в революционните среди идея за „на-
ция-държава“, но е онова специфично българско наследство, което оплодява 
разискванията и приемането на текстовете на първата българска Търновска кон-
ституция в Учредителното събрание от 1879 г.

ONCE AGAIN ABOUT THE GI URCEVO REVOLUTIONARY 
COMMITTEE, ITS PARTICIPANTS AND THEIR HISTORICAL IMPACT

Doino Doinov

(Abstract)

Revisiting some well known historical data, this study aims to define more 
properly the place of the Giurgevo committee in the evolvement of the Bulgarian 
national-revolutionary movement during the 19th century, and to emphasize the 
continuity between the different stages of the Bulgarian liberation process in terms 
of ideology and organization. Some important though unsolved questions have been 
raised such as Christo Botev’s and Liuben Karavelov’s attitudes towards the newly 
created Giurgevo committee, which set for itself the task of preparing a Bulgarian 
uprising in the context of the Eastern Crisis as well as the number of revolutionary 
regional subdivisions, their hierarchy and the “apostles” appointed for them.
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ВИЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ ЗА БЪЛГАРСКО 
ОСВОБОДИТЕЛНО ВЪСТАНИЕ: СЪЩНОСТ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, РЕЗУЛТАТИ

Константин Косев

Ние не преставаме да изразяваме нашата признателност към делото на ле-
гендарния Апостол на свободата – Васил Левски. Зловещото софийско бесило 
от 1873 г. неволно поражда алюзията за Христовото разпятие. Аналогията е по-
разяваща. Подобно на Христос, и Левски сякаш отново оживява след бесилото. 
До смъртта си той е почти неизвестен. Знаят го само малцина негови съратници, 
свързани с освободителното движение. След обесването му неговата популяр-
ност започва да расте лавинообразно. Куриозното е, че физическото му отсъст-
вие още повече увеличава неговата известност. След Освобождението Левски 
добива за кратко време ореол на национален герой от първа величина – става 
всенароден кумир. Хората го боготворят без дори да осъзнават понякога каква 
е точно историческата му заслуга. Левски сякаш привлича всеобщия интерес 
със своята загадъчна тайнственост. Сведенията за живота и делата му са съвсем 
оскъдни. Строго конспиративният характер на дейността му плътно прикрива 
всичко, свързано с него. Почти единствената информация, с която разполагаме, 
е частично запазената му по случайност кореспонденция. Това са писмата от 
и до него. Но дори тези автентични документи са труден източник за инфор-
мация, защото са изпълнени с различни пароли, псевдоними, лозинки, кодове, 
шифри и метафорични изрази, които се нуждаят от специално разшифроване.

Интересно е, че въпреки твърде оскъдната автентична информация, голям 
брой автори от различни жанрове посвещават най-разнообразни творби на ли-
чността и делото на Левски. Известни са безброй спомени на съвременници, на-
учни исторически съчинения, документални публикации и художествени про-
изведения от всевъзможни творци на културата и изкуството. Всички творби за 
Апостола са мотивирани в една или друга степен от емоционалния заряд на въз-
хищението. Това се отнася дори и за строго научните исторически изследвания. 
Но тъй като фактологическата база е съвсем ограничена, много автори дават 
простор на фантазията си. Това личи най-често в спомените на съвременниците 
и особено в художествените творби. Понякога дори се стига до абсурдни твър-
дения и откровени измислици. Получава се нещо парадоксално. Ограничената 
информация за Апостола в съчетание с все по-растящия интерес към личността 
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и делото му го превръщат в легенда. Истината и мълвата се сливат и преплитат 
в невероятна смесица, която силно затруднява неговото адекватно обективно 
възприемане. До такава степен, че дори се замъглява главната историческа за-
слуга на Апостола – изградената от него Вътрешна революционна организация 
(ВРО).

Идеята за нова стратегия и тактика на освободителното движение възниква 
у Левски през пролетта на 1868 г. след разпускането на Втора българска легия в 
Белград. Озарен от тази идея, той споделя най-напред с П. Хитов, искайки него-
вата благословия. По този повод изрича известната фраза: „Ако спечеля, печеля 
за цял народ, ако загубя, губя само мене си“.

Левски обсъжда идеята си и с някои свои другари от легията. Михаил Гре-
ков например пише в спомените си за споровете му по този въпрос с Апостола. 
Левски се опитал да го убеди, че с чети не ще може да се освободи България. И 
още: че за да има въстание, то трябва старателно да се подготви от предварител-
но създадени тайни общества в страната. Греков обаче преценява идеята му за 
нереална. Не можел да си представи как ще накарат българите да започнат бунт 
в името на една безнадеждна кауза. Спасението според него било само в учи-
лището и просветата. А Левски му отговорил: „Аз мисля другояче. Не би било 
зле, ако заедно с просвещението събуждаме народа, като образуваме един вид 
тайни общества, които да имат друго назначение, друга мисия. Ние трябва да 
отидем в отечеството, където повече познаваме мястото, людете и те нас, та че 
там ще се заловим с образуването на тайни общества, които ще подкопаят по-
вече основите на Турската империя, отколкото четите, що минават през Дунава. 
Ще вземем от тука някои другари и ще се върнем в Турско и там ще размислим 
повече какво да правим“.

Очевидно Левски добре съзнава, че неговата идея се нуждае от всестранно 
обмисляне и то на място, в страната, с хората, които ще участват в съдбовното 
изпитание. За тази цел той предприема две продължителни обиколки из Бълга-
рия през 1868 и 1869 г. Посещава няколко десетки селища, събира разно странна 
информация за обстановката в страната, установява връзки с много хора от 
всички социални прослойки. По време на обиколките му ярко се проявяват 
неговите изключителни личностни качества и дарби, които го характеризират 
като уникално историческо явление, като загадка с измеренията на свръхчовек. 
Ще си позволя да припомня някои по-известни типични отличителни особено-
сти на Апостола: бликащо родолюбие; желязна воля и твърд характер; смел и 
хладнокръвен; физически силен, спортен тип с лъвски скок; много ловък, със 
светкавичен рефлекс; издръжлив и търпелив, мъдър и разсъдлив; прагматична 
нагласа, рационален тип; жизнерадостен, с оптимистична нагласа, ангелогласен 
певец; великодушен и отзивчив; проницателен, с усет за преценка на хората; 
съобразителен и предвидлив; сладкодумен оратор с хипнотично въздействие; 
акуратен и прецизен в детайлите, почтен, с християнски морал; блестящи ум-
ствени способности, с изключителна памет; висока степен на природна интели-
гентност с огромен интелектуален ресурс; артистична дарба за превъплъщение; 
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колосална духовна енергия; изключителна всеотдайност и пълна готовност за 
саможертва. Левски подчинява буквално живота си на освободителната кауза. 
В името на тази кауза той доброволно се лишава от нормалните човешки блага: 
семейство, домашен уют и битови удобства, професионална кариера. Лишава се 
от рахатлъка на спокойствието, за да живее в ежедневна екстремална обстанов-
ка с постоянен риск от смъртоносна заплаха. Обаче това не е някакъв каприз, 
нито пък патологичен мазохизъм, а дълбоко осъзната потребност, промислена 
необходимост, специфична духовна нагласа за начин на живот.

Разностранните природни дарби на Апостола му помагат да се прояви като 
блестящ агитатор, който умее да внушава на събеседниците си респект и до-
верие, да стимулира тяхното родолюбие. На много места в България Левски 
открива и привлича за делото пламенни патриоти и съмишленици, които въз-
торжено възприемат идеите му и проявяват безрезервна готовност за сътруд-
ничество. Усещайки подкрепата на много хора, Левски добива все по-голяма 
увереност и самочувствие. Така той постепенно израства като истински лидер 
на освободителното движение.

След втората си обиколка, преизпълнен с увереност в правилността на за-
мисленото начинание, се озовава в Румъния. Там той се опитва да убеди дейци-
те от българската революционна емиграция за необходимостта от изграждане 
на вътрешна организация, която да подготви народа за въстание в страната. Та-
мошните дейци обаче реагират твърде резервирано и дори с известно прене-
брежение към неговите предложения, смятайки ги, подобно на М. Греков, за 
нереалистични. Според тях подготовката на народа за въстание щяла да стане 
някак от само себе си. Ала как точно – един Господ знае. За щастие, освен Гос-
под Левски също знае, но по-важното е, че той, за разлика от Господ, може да 
го стори на дело.

През пролетта на 1870 г. Левски се завръща в България и с колосална енер-
гия изгражда уникалната ВРО. Това е строго конспиративна структура с гъ-
ста мрежа от частни революционни комитети из цялата страна, подчинени на 
единно ръководство с устав, програма и строга дисциплина. Чрез ВРО Левски 
издирва, открива, възпитава и обучава цяла плеяда от юначни български мъже, 
готови на саможертва за свободата. Юнаците не се раждат от само себе си, те се 
отглеждат и възпитават. ВРО става истински разсадник на юначни българи. Ако 
през 1868 г. хаджидимитровците са само 120 души, то към края на 1872 г. броят 
им се измерва с хиляди.

Борбата за национално освобождение според Левски трябва да стане все-
народно дело. Такъв е смисълът на цялата му стратегия. Неговият стремеж е да 
направи колкото е възможно повече българи съпричастни на освободителната 
кауза, а призванието на ВРО е да ги подготви за въстание.

Възниква обаче въпросът – какво очаква Левски от въстанието? Нима се 
надява да бъде съкрушена Османската империя на бойното поле? Подобна на-
ивност от политик – реалист като Левски, е абсолютно изключена. Неговите 
намерения очевидно са други, а какви по-точно, научаваме от писмото му до 
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П. Хитов от септември 1871 г. В отговор до Панайот Хитов, който го приканва 
да побърза с въстанието, защото все едно било невъзможно да се изравнят въо-
ръжените сили на въстаниците с тези на противника, Левски пише: „Съгласни 
сме с вас, че нивга не можем се приготви както другите сили..., но и твърде 
сме убедени, че трябва поне толкова да се приготвим, колкото е потребно да се 
предвиди една добра сетнина на предприятието ни, защото в нищо неприготве-
ни ще има сетнина нищо и никаква!“.

Разковничето тук е в думата сетнина, в която се съдържа целият страте-
гически замисъл на Апостола. Очевидно в случая не става дума за военна по-
беда със силата на оръжието, а за постигането на благоприятни резултати или 
последици от въстанието с оглед на политическото решение на българското 
освобождение в рамките на Източния въпрос. Затова Левски е против всякакви 
прибързани авантюристични действия и съвсем съзнателно отсрочва за неопре-
делено време въстанието. Когато Любен Каравелов го призовава на 2 ноември 
1872 г. незабавно да „повдига революцията“, Апостолът му отговаря, че „и най-
изветрелият човек не би повярвал, че е възможно да излезе със сполука таквоз 
бързо движение, когато ний в нищо не сме приготвени“. В този момент според 
Левски не може да се очаква добра сетнина от въстанието. Възниква въпросът: 
кога и кой ще реши, че е настъпил моментът за въстание? Левски непрекъснато 
обмисля този въпрос, а в становището му забелязваме много интересна еволю-
ция. В началото той смята: „Според устава работата е докато не се видим, че 
можем самички да изтъчем платното, няма да се дава глас за въстание!“. А в 
писмото му до Ловешкия комитет от 12 декември 1872 г. се казва: „А сега изли-
за друго! Според вънкашните обстоятелства“. Левски следователно обвързва 
въпроса за началото на въстанието със стратегическия замисъл за очакваната 
по-добра сетнина. Това фактически означава, че от събитията в Източния въ-
прос зависи кога ще бъде даден сигнал за въстание.

През лятото на 1875 г. въстанието в Босна и Херцеговина възпламенява 
с голяма сила поредната криза в Източния въпрос. Външните обстоятелства 
повеляват незабавно въстание на българите. За жалост обаче това не може да 
стане. Междувременната гибел на Апостола лишава българското освободител-
но движение от неговия главен организатор и ръководител. Положението става 
критично. Българският народ рискува фатално да пропусне своя шанс. Христо 
Ботев апелира за незабавно въстание, „ако не искаме, казва той, да бъдем по-
следни, а може би и забравени при решаването на Восточний вопрос“.

В тези дни на покруса и отчаяние проблясва една надежда – завещанието на 
Апостола. Завещание, което съдържа огромно драгоценно наследство. Левски 
го няма, ала неговата свидна рожба, неговото уникално творение ВРО същест-
вува. Неговите възпитаници са живи и готови да изгорят самопожертвувателно 
в пламъците на въстанието, както са се заклели пред кръста и евангелието. Още 
приживе Левски се бе погрижил ВРО да израсне като своеобразна национална 
обществена политическа сила, която превръща българите от лоялни поданици 
на падишаха в съвременен народ със самочувствие и претенции за държавна 
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самостоятелност. Образно казано, чрез ВРО Левски осигурява на българите 
нужния меч, с който те ще могат да си проправят пътя към свободата през поли-
тическата джунгла на Източния въпрос. Именно възпитаниците на Апостола от 
ВРО се заемат в този критичен момент да подготвят и осъществят по спешност 
всенародно въстание в България. Духът на Левски е жив, той сякаш присъства 
задочно в Априлското въстание. Захари Стоянов е категоричен: „Без стореното 
от този знаменит агитатор, въстанието през 1876 година щеше да бъде немисли-
мо. Ние вървяхме буквално по неговите отъпкани пътеки“.

Макар подготвено прибързано, далеч от високите критерии и изисквания 
на Апостола, въстанието протича с голяма интензивност и успява да постигне 
набелязаната цел. Какви са резултатите? Постигнаха ли се очакваните от Лев-
ски „по-добри сетнини на предприятието ни“? Отговорът е известен. Макар 
да губи битката в неравния двубой на бойното поле, българският народ печели 
войната. Благодарение на Априлското въстание българите стават всепризнат 
политически субект на международната арена, а българската национална дър-
жава възкръсва най-после след петвековното забвение.

Още приживе, когато изгражда темелите на ВРО в страната, Левски из-
питва известни съмнения и терзания – дали когато настъпи решителният миг 
на бунта, българите ще проявят достатъчно кураж, дързост, воля и издържли-
вост, за да понесат както подобава съдбовните изпитания? Може би тъкмо по-
ради тези свои съмнения в тефтерчето му фигурира загадъчният въпрос: „на-
роде????“. Българският народ му отговори по достоен начин през април 1876 
година, но, за жалост Левски нямаше как да узнае отговора и да види добрата 
сетнина, постигната благодарение на неговото знаменито творение – ВРО.

VASIL LEVSKI’S IDEA OF BULGARIAN LIBERATION MOVEMENT – 
ESSENCE, APPLICATOIN, RESULTS

Academician Konstantin Kosev

(Abstract)

As a result of his experience in the national liberation movement, Levski 
gradually reached the conviction that the applied revolutionary tactics in the struggle 
for liberation is not effective. Being a far-seeing political leader, he takes the idea 
of applying an universal political strategy of liberation movements in the Balkans 
and Europe at the time. According to this idea, Levski believes that it is necessary 
to build a secret organization all over the country, which will prepare and realize 
nationwide armed uprising. It’s aim, he said, is not to crush the Ottoman Empire 
by force, which is absurd, but to achieve at least a good aftermath – a political 
settlement on the Bulgarian question making it international. Levski believes that in 
this way the Bulgarian people will rise as a political entity in the international arena 
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and become independent factor in the Eastern Question, through which furnace could 
possibly slip successfully the liberation cause. Levski tries to convince the radical 
activists of the liberation movement in the necessity of the proposed new political 
tactics and strategy. They however disapprove it and consider it impracticable. Then 
Apostle undertakes alone with its realization. With colossal energy for about three 
years he builds an unique secret internal revolutionary organization in the country 
and although the death of its creator, prepares and realizes the April uprising. The 
defeat of the uprising however, achieves the expected good aftermath by Apostle. 
The international response of the uprising meets a favorable political situation in 
Europe. Influential and interested political actors in England, Germany and Russia 
take advantage of the Bulgarian uprising following their own interests. In this way 
the response of the rebellion became a political power that repeatedly reinforces its 
political effect. In the end, the aftermath, expected by Levski, is practically achieved 
– Bulgarian people really became a recognized political entity in the international 
arena, and the Bulgarian question enters the agenda of diplomatic negotiations 
between the great powers expecting its urgent solution.
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МАРКО Д. БАЛАБАНОВ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ: 
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ МОДЕЛИ 

И БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ

Пламен Божинов

...за да станe България градина
или Белгия на Балканския полуостров.

Марко Д. Балабанов

Както повечето текстове, и настоящият можеше да бъде онасловен по раз-
личен начин от предложения тук. Единият от възможните варианти на загла-
вие беше: „Между европейския универсализъм и българския провинциализъм“ 
или „Между европеизма и оксидентализма“. Макар между двата последни из-
ползвани термина да има на пръв поглед тафтология, добре е известно, че в 
съвременната хуманитаристика вече съществува дълбоко семантично различие 
между тях1. За избрания от мен вариант известни основания ми дават не само 
отделни изказвания на Марко Д. Балабанов, но и на други народни представи-
тели в Учредителното народно събрание в Търново през 1879 г., където могат 
да се срещнат противоречащи си идеи: от една страна, че българите трябва да 
се ръководят преди всичко от модела на напредналите в конституционните и 
парламентарните традиции европейски страни и, от друга, че европейската лъ-
жица е твърде голяма за българската уста и че първите законотворци трябва 
преди всичко да се съобразяват с местните условия и дадености, пък след това 
да гледат за европейските законодателни практики. В немалко изказвания на 
съвременници от онова време може да бъде открита и подчертана враждебност 
към европейските велики сили, разпокъсали националното единство на българ-
ската нация и предопределили по този начин предусещаните бъдещи бедствия. 
Търсенията в тази посока и проучването на изворите и материалите от епохата 
ме убедиха, че макар звучащо по-традиционно и непровокативно, предложено-
то тук заглавие отговаря най-точно на дилемата, пред която са поставени пове-

1 Бурума, И., А. Маргалит. Оксидентализмът. Кратка история на антизападничеството. 
Превод [от английски] Г. Атанасов. София, 2006; Мишкова, Д. В търсене на балканския окси-
дентализъм. – В: Балканският ХІХ век. Други прочити. София, 2006, 235–272, особ. 238–240, 
269–272.
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чето от активните участници в Учредителния форум. А именно: как да намерят 
златното сечение между най-добрите европейски теории и примери и местните 
обичаи, които очевидно не могат, а и не бива да бъдат пренебрегвани, макар и 
формирани за добро или лошо в условията на реформиращата се, но останала в 
своята дълбока същност не особено променена Османска империя.

Широко разпространено и добре прието е мнението, че събранието на бъл-
гарските „нотабили“, свикано според чл. 4 на Берлинския договор, за да изра-
боти основния закон на новосформираното Княжество България, едновременно 
фокусира в себе си постиженията на обществено-политическата мисъл от пре-
досвобожденското време и същевременно задава основната рамка, чертае глав-
ните насоки в развитието на страната в последвалия повече от половин век2. От 
тази изходна интерпретативна гледна точка работата на законодателния форум 
в Търново е една от късните завършващи прояви на Българското възраждане, 
която концентрира в себе си наследените от него идейни търсения, но съще-
временно представлява и първото общонародно усилие за ново ускоряване на 
модернизационните процеси в българското общество, съобразено с политиче-
ски реалности и предчувстваната динамика на последната четвърт от ХІХ в. и 
първото десетилетие на ХХ в.

Важният структуроопределящ характер на дебатите и решенията, които се 
вземат в Търново в периода 10/22 февруари и 16/28 април 1879 г., съвсем ре-
зонно е привличал и продължава да привлича вниманието на изследователи и 
анализатори както от средите на професионалната гилдия на историци и прави-
сти, така също и сред публицисти и популяризатори на историческото минало. 
Дейността на Учредителния форум и историята на създаването на първата бъл-
гарска конституция са едни от най-подробно изследваните не само като анализ 
на основните политически, правни и социални въпроси и тенденции, но и като 
проблем в отношенията между великите сили, а и в личностен план – като пред-
ставяне на основните фигури, играли значима роля в събитията. От първото 
монографично проучване на темата от Павел Н. Милюков3 през последвали-
те приносни разработки на Симеон Радев, Ервин Д. Грим, Стефан Баламезов, 
Любомир Владикин и Сирил Блек е създадена много стабилна фактологична 
основа и интерпретативна рамка за представяне на разглежданите събития4. 

2 Милюков, П. Българската конституция. Солун, 1905, 8–9; Косев, Д. Петко Рачев Славей-
ков, обществена и политическа дейност. 2. изд. София, 1986, 197–198 (1. изд. 1947–1949, ГСУ–
ИФФ, 63, 65); Тодоров, Г. Д. Към въпроса за произхода и същността на политическите програми 
на партиите в Учредителното събрание. – Известия на иститута за българска история, 7, 1957, 
77–78; Грънчаров, Ст. България на прага на двадесетото столетие. Политически аспекти. София, 
1986, 28–29; Пантев, А. Години на демокрация? София, 1992, 38–39; История на българите. Т. 3. 
От Освобождението до края на Студената война 1989 г. Под ред. на Г. Марков. София, 2004, с. 29. 
Автор на текста е В. Танкова.

3 Милюков, П. Цит. съч.
4 Радев, С. Строителите на съвременна България. Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879–

1886. 3. изд. София, 1990 (1. изд. 1910–1911), 56–123; Баламезов, Ст. Нашата конституция и 
нашият парламентаризъм. Ч. 1. Търновската конституция. История на първоначалния текст от 
1879 год. София, 1919; Същият. Как е бил съставен проекта за нашата Конституция. София, 
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Последвалите публикации по темата на Димитър Косев, Ирина Козменко, Горан 
Тодоров, Елена Стателова, Зина Маркова, Мария Манолова и М. Г. Коротких, 
макар и писани при коренно променена обществено-политическа обстановка 
и от различни идейни позиции, които днес като цяло не се възприемат безкри-
тично от професионалната гилдия, също притежават своите сериозни научни 
приноси както във фактологичен, така и в интерпретативен план и представля-
ват интересен обект за историографски наблюдения и анализи5. Към всички 
изредени дотук имена е необходимо да се добавят още и тези на автори като 
Йорданка Гешева, Иван Илчев, Иван Стоянов, Диана Мишкова, Иван Еленков, 
Петко Ст. Петков и др., които в последните години направиха едно ползотворно 
завръщане и творческо препрочитане на по-старата историописна школа и ново 
по-задълбочено осмисляне на откритата и включена в научен оборот докумен-
тация и литература, но вече от по-модерна историографска гледна точка6.

1930; Същият. Балканските конституции като източници на проекта за българска конституция. 
– Родина, 1938, № 1, 86–92; Същият. Делото на нашите учредители в светлината на днешното 
време. – Родина, 1939, № 4, 98–107; Гримм, Э. История и идейные основы проекта Органиче-
ского устава, внесенного в Тырновское учредительное собрание 1879 г. – ГСУ–ЮФ, 17, 1922; 
Владикин, Л. История на Търновската конституция. София, 1994, 54–151 (1. изд. 1936); Блек, 
С. Установяване на конституционно управление в България. Превел от английски език Р. Генов. 
София, 1996 (1. изд. 1943, The Establishment of Constitutional Government in Bulgaria. Princeton 
University Press), 56–123.

5 Косев, Д. Цит. съч., 196–211; Козменко, И. В. Петербургский проект Тырновской консти-
туции 1879 года. – Исторический архив. Т. 4. Москва, 1949, 184–324; Същата. Первоначальные 
проекты Тырновской конституции. – В: Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб. статей. 
Москва, 1953, 222–261; Същата. Руската дипломация и формирането на българската държавност 
след Освобождението. София, 1982, 73–119; Тодоров, Г. Д. Цит. съч., 77–108; Същият. Времен-
ното руско управление в България 1977–1979. София, 1958, 188–244; Маркова, З., Е. Стателова. 
Учредителното събрание в Търново. – В: Маркова, З. Избрани съчинения. Т. 2. София, 2008, 
143–164, първата публикация на текста вж. в Исторически преглед (ИПр), 1979, № 3, 41–61; 
Манолова, М. Г. Създаване на Търновската конституция. София, 1980; Коротких, М. Г. Россия 
и конституционное строительство в Болгарии (1878–1879). Воронеж, 1982.

6 Гешева, Й. Идеология и програма на консервативната партия. – ИПр, 1986, № 3, 20–38; 
Същата. Д-р Константин Стоилов в Учредителното събрание на Нова България. – В: Годишник 
на регионален исторически музей – Пловдив. Научен форум „Пловдивски приноси 2009: Род, 
семейство, отечество“. Пловдив, 2009, 57–65; Същата. Берлинският договор, Учредителното съ-
брание и полагане основите на българската държава. – В: Учредителното събрание и българските 
конституции. Доклади от научна конференция, В. Търново, 9 февруари 2009. Научен редактор П. 
Ст. Петков. Б. м., 2009, 69–84; Същата. Димитър Греков: първи прояви на българска земя. – В: 
Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д.и.н. Румяна Радкова и по случай 
150-годишнината на Болградската гимназия. София, 2010, 133–150; Илчев, Ив. Един народ в 
движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер (1879 г.). – Из-
вестия на държавните архиви (ИДА), 72, б. г., 179–223; 73, б. г., 212–278; Стоянов, Ив. За харак-
тера и първите нарушения на Търновската конституция. – Епохи, 1997, № 3–4, 23–34; Същият. 
Общото в Мемоара на Тайния централен български комитет до султан Абдул Азис от 1867 г. и 
Търновската конституция. – Епохи, 1999, № 1–2, 25–59; Мишкова, Д. Из националните компле-
кси, или „белгийска“ ли е Търновската конституция? – Историческо бъдеще, 1997, № 2, 100–108; 
Същата. Европейски идеи и институции в политическата система на България (1878–1914). – В: 
Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. София, 1999, 13–21; Еленков, 
Ив. Родно и дясно. София, 1998, 13–28; Същият. Търновските конституционни дарове – свобода 
и равенство. – В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 
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Изследователският подход на Франсоа Фюре към интерпретациите на 
Френската революция7 би ни помогнал за ориентация и оценка в представената 
тук дълга редица от имена на автори и заглавия на книги и статии. Повече от 
столетие Търновската конституция и нейните създатели са обект на дискусии, 
участниците в които спорят с еднаква страст както от „леви“ (либерално-демо-
кратични, социалистически, респ. комунистически), така и от „десни“ (либе-
рални и консервативни) позиции, които в някои аспекти повтарят дебатите и 
аргументите на самите конституционалисти учредители. За първите, т.е. „ле-
вите“, основният закон на Княжеството представлява завършен израз на про-
свещенските и демократични тенденции в европейската и руската обществена 
мисъл, съчетана с егалитаристките традиции, съществуващи на местна почва8. 
Докато според вторите, т.е. „десните“, делото на търновските законодатели е не 
особено сполучлив опит да се въведат в българските условия прекалени либе-
рално-демократични принципи, които не отговарят на степента на просветно, 
културно, политическо и стопанско равнище на страната9. 

Повечето изследователи се съгласяват с мението, че разработеният осно-
вен закон на Княжество България в следващите десетилетия не успява да се 
впише адекватно в политическия живот на страната. По различен начин обаче 
се виждат причините, поради които това не става. Според „десните“ историци 
вината трябва да се търси в прекаления либерализъм и демократизъм, които не 
сработват на родна почва, докато според „левите“ порокът е не в принципите, 
а в несъвършените текстове на Конституцията, които не са достатъчно добре 
балансирани, отварят много „вратички“ и позволяват тя да бъде безнаказано на-

152–161; Петков, П. Ст. Православните български архиереи в Учредителното и Първото велико 
народно събрание 1879 г. – Духовна култура, 1993, № 12, 15–23; Същият. Идеи за държавно ус-
тройство и управление в българското общество 1856–1879 г. В. Търново, 2003, 189–228; Същият. 
Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по Нова история на България. В. Търново, 
2009, 144–176. Вж. също и тематичните сборници: Търновските законодатели. Юбилеен сборник. 
София, 1980; Годишник на Бургаския свободен университет, 2, 1999; Годишник на Общобългар-
ския комитет „Васил Левски“. Българско възраждане. Идеи – личности – събития. София, 11, 
2009, 7–67; Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научна 
конференция, проведена от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Б. м., 2009 г.

7 Фюре, Ф. Да мислим Френската революция. Превод от френски Г. Жечев. София, 1994, 
11–27 (1. изд. 1978, Penser la révolution française, Ėdition Gallimard). Вж. също така сравнително 
успешното приложение на този подход в книгата Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраж-
дане. София, 2002, 9–12 и сл.

8 Синтезиран израз на този подход вж. в История Болгарии. Т. 1. Москва, 1954, 338–348. 
Автор на текста е С. Ш. Гринберг; История на България. 2. прераб. изд. в три тома. Т. 2. София, 
1962, 9–16. Автор на текста е Д. Косев.

9 Михайловски, Н. Как западат и се провалят държавите. – В: Същият. Неиздадени съчи-
нения. Т. 1. Мегаполитика. Увод, бележки и уредба Ив. Богданов. София, 1940, с. 86, 89, 106, 108, 
175; Стайнов, П. Компетентност и народовластие (Политически изучавания върху кризата на 
парламентаризма и демокрацията). София, 1994 (1. изд. 1923), с. 34, 108–111, 116–118. Вж. също 
Дневници на Учредителното събрание от 1879 г. Съставителство и коментар В. Методиев. София, 
2004. Коментарите на съставителя са написани от неприкрити „десни“ политически позиции, 
като при това са вплетени в текста на документите, което е напълно несъвместимо с академич-
ните изисквания за публикуване на извори, независимо от целите на документалното издание. 
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рушавана или заобикаляна. В историографията, доминирана от „лявата“ идея, 
консерватизмът е равнозначен на реакционерство, а в дясната историография 
„прекалените“ либерално-демократични принципи, вложени в Конституцията, 
непременно водят до завихряне на политическата демагогия, развращават на-
рода и като следствие се получава анархия, корупция и в крайна сметка тотали-
тарна диктатура на тълпата.

Би могло на събитията да се погледне от един по-друг ъгъл, предложен 
ни от З. Щтернхел в изследванията му върху историята на просвещенската и 
антипросвещенската политическа мисъл в Европа. При такава изследователска 
оптика и „левият“, и „десният“ проект са в своята същност модернизационни 
подходи, които съдържат в себе си различни визии за промяна на традиционно-
то общество10. В България „левите“ определено разчитат на по-голяма демокра-
тичност и отвореност на политическата система, като по-този начин надценяват 
политическото и общото културно равнище както на по-голямата част от насе-
лението, така и на различните елити. Поради това наред с добрите демократич-
ни практики те отварят широко вратите и за популизма и демагогията, които 
развращават и демобилизират по болезнен начин участниците в политическия 
живот. „Дясната“ визия, от своя страна, залага на по-професионалното и екс-
пертно становище на елитите, но си затваря очите пред факта, че в балканските 
реалии при една по-консервативна политическа система се разкриват неогра-
ничени възможности за прояви на лични и корпоративни интереси, които често 
не са в синхрон, а в дисонанс с нуждите и очакванията на обществото. И двете 
течения заявяват, че ще разчитат в еднаква степен на сполучливо съчетаване на 
местните традиции с най-добрите европейски идеи и практики. В действител-
ност това или не се получава, или, ако се случи, резултатът в крайна сметка е 
твърде далеч от очакваното.

Интересът към разглежданата тук тема е породен от моите занимания вър-
ху написването на научна биография на Марко Д. Балабанов, който, без да бъде 
измежду най-известните и често изследвани търновски законодатели, е сред 
най-активните, от условно определяните като „втори ешелон“ дейци. За него 
в изворите и литературата могат да се срещнат противоречиви изказвания по 
повод участието му в работата на Учредителното събрание – от безусловното 
му причисляване към крайните „консерватори“11 до определянето му като мек 
характер, склонен към компромиси, опортюнизъм и едно едва ли не пресмет-
ливо нагаждане към преобладаващата посока на политическите ветрове12. При-
чините за тези крайни оценки се крият безспорно в неговите сложни и на пръв 
поглед непоследователни прояви както в полето на книжовността, така също и 

10 Sternhel, Z. Les anti-Lumières du XVIII siècle à la guerre froide. Paris, Fayard, 2006, 7–46. 
Благодаря на проф. Надя Данова за това, че ми даде възможност да се запозная с тази книга.

11 Тодоров, Г. Временното руско управление..., с. 197, 199–200; Манолова, М. Цит. съч., 
111–112.

12 Радев, С. Цит. съч., с. 64, 67, 98; Спомени за Учредителното събрание от 1879 г. Състави-
тели: Ел. Стателова, З. Маркова. София, 1979, с. 90 (спомени на Гр. Начович).
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на политическото поприще. Очевидно е необходимо по-подробно и задълбоче-
но запознаване със следите, оставени от неговата дейност, за да се даде подо-
баваща преценка, защото категоричните, еднозначни и крайни мнения в случая 
не вършат добра работа.

* * *

Като безспорна констатация трябва да приемем, че към началото на 1879 
г. М. Балабанов е сред най-известните и авторитетни български политически 
мъже. Роден в Клисура, богослов и юрист по образование, учил последователно 
в богословското училище на о-в Халки, в Атинския университет и Сорбоната, 
слушал лекции в Хайделберг и Мюнхен, той е популярен сред българската пуб-
лика в и извън страната като журналист, списвал вестници и списания в Цари-
град, като участник в Църковно-народния събор от 1871 г., като български пред-
ставител пред дворовете и правителствата на Великите сили след жестокото 
потушаване на Априлското въстание и накрая – като служител във Временното 
руско гражданско управление в качеството си на вицегубернатор на Търново, 
Свищов, Русе и член на Върховния съд13. 

В събранието на българските първенци в Търново през 1879 г. М. Балаба-
нов попада едновременно по право като член на наскоро учредения Върховен 
съд и като депутат по избор от Свищовски окръг14. Той е определен от админи-
страцията на княз Александър М. Дондуков-Корсаков заедно с петнадесет дру-
ги видни българи, на които през октомври 1878 г. са изпратени предварително 
изготвени от С. Лукиянов анкетни карти15, за да дадат мнението си по 16 важни 
въпроса върху подготвяния Органичен устав на Княжеството. Установено е, 
че поради забавяне в руската администрация отговорите на анкетираните прис-
тигат твърде късно, когато проектът на основния закон е вече изготвен, поради 
което те не оказват влияние при формиране на основните му законоположения. 

13 Относно живота и дейността на М. Балабанов вж. Бобчев, С. С. Марко Д. Балабанов 
[Поменик]. – Летопис на БАН. Т. 6. 1921, 1922. София, 1924, 86–119; Дойнов, Ст. С желание да 
бъдат полезни. – Във: Върхове на българската журналистика. София, 1976, 247–257; Бъчваров, 
М. Философско-социологическите възгледи на Марко Балабанов. – В: Балабанов, М. Философ-
ски и социологически съчинения. Под редакцията на М. Бъчваров. София, 1986, 7–48; Данова, 
Н. Марко Д. Балабанов и гръцкият културен и идейно-политически живот през ХІХ век. – ИПр, 
1986, № 3, 58–72; Божинов, Пл. Марко Д. Балабанов – обществено-политически идеи и дейност 
до 1878 година (Дисертация, непубликувана). София, 1996; Същият. Политически идеи и дей-
ност на Марко Д. Балабанов в навечерието на Априлското въстание от 1876 година. – ИПр., 1997, 
№ 4, 3–20; Същият. Марко Д. Балабанов и защита на българската национална кауза през 1869 
г. – В: Българската имиграция през Възраждането. Сливен, 2003, 176–189; Същият. Французские 
просвещенческие и антипросвещенческие влияния в возрожденческой публицистике Марко Д. 
Балабанова. – BHR, 2009, № 1–2, 53–79; Константинова, Здр. Държавност преди държавата. 
Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. София, 2000, 231–233.

14 Списъкът на депутатите в Търновското учредително събрание вж. в Спомени за Учреди-
телното събрание..., 241–249, за М. Балабанов вж. с. 241; Бобчев, С. С. Цит. съч., с. 106; Осво-
бождение Болгарии от турецкого ига (ОБТИ). Т. 3. Москва, 1967, с. 504, док. № 319.

15 Писмото на С. Лукиянов до М. Балабанов, съпровождащо въпросите на анкетата, е с дата 
26 октомври (Спомени за Учредителното събрание..., с. 39).
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Това допитване обаче като първо по-представително проучване в новата ни ис-
тория, е първокласен извор за установяване на идейно-политическите нагласи 
сред определени слоеве в българското общество. Поради това обстоятелство 
то нееднократно е било обект на внимателно изследване, анализ и коментар, 
но отделните автори, в зависимост от идейните си предпочитания, достигат до 
различни оценки и изводи, които трудно се стиковат помежду си16.

В отговорите, писани на „един вид своего рода руско-българско наречие“, 
М. Балабанов развива сравнително пространно и аргументирано своите вижда-
ния по поставените в анкетата на Дондуков-Лукиянов въпроси17. Според него 
Учредителното събрание трябва да бъде съставено от три групи депутати: 1. 
ipso jure (поради силата на правото) „от всички духовни началници на епар-
хиите и всички [?! к. м. – Пл. Б.] завършващи курс в някой университет или 
още и пълна гимназия“; 2. по един избран от градските, окръжните съвети и 
съдилища; 3. директно избрани от народа по един представител на 8000 души 
население, като предвижда за селските региони изборите да бъдат двустепенни 
(с. 45–46). 

Както почти всички анкетирани, и М. Балабанов смята, че „conditio sine 
qua non за българската династия“ е тя да бъде от източноправославно вероиз-
поведание, но все пак допустимо изключение е първият избран владетел да не 
отговаря на това условие, ако зачита местните традиции и обичаи. Княжеското 
достойнство трябва да се наследява само по мъжка линия, а наследникът на 
престола непременно трябва да споделя преобладаващата религия на българ-
ското население (с. 46–47). Отново в съгласие с мнозинството М. Балабанов 
намира, че властта на бъдещия княз трябва да бъде ограничена, а не абсолютна. 
Той обаче е сред малцината, които предвиждат ограничението да бъде „посред-
ством народно представителство, избрано свободно и независимо от всякаква 
правителствена намеса“ (к. м. – Пл. Б.). „Неограничената власт на княза, пише 
той, както и централизацията на администрацията не само не отговарят на ха-
рактера, на обичаите, на наклонностите и на потребностите на страната, но ще 
бъдат всякога препятствие на тъй желаното развитие на младото Българско кня-
жество“ (с. 48).

М. Балабанов заедно с одеските българи в лицето на Николай Хр. Палаузов 
са единствени от анкетираните, които се изказват за всеобщо и пряко избира-
телно право на мъжкото население като база за формиране на Обикновеното 
народно събрание. По негово мнение основата на избирателния закон, който 
трябва да бъде допълнително изработен и приет от Велико народно събрание, е 
добре да бъде заета от съществуващите подобни в Белгия и Германия (с. 48–49). 
Особено подробен отговор дава Балабанов за правата на народното представи-

16 Баламезов, Ст. Нашата конституция..., 11–17; Гримм, Э. Цит. съч., 139–159; Владикин, 
Л. Цит. съч., 69–76; Блек, С. Цит. съч., 63–66; Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., 
191–200; Козменко, И. В. Руската дипломация и ..., 82–83; Коротких, М. Г. Цит. съч., 26–31.

17 Спомени за Учредителното събрание..., 45–52. Последващите посочвания и цитати са по 
това издание, като в самия текст в скоби ще бъдат указани само съответните страници.
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телство. Според него „в първо време“ то не трябва да се ползва със законода-
телна инициатива, но за сметка на това народните представители трябва да раз-
полагат с пълен депутатски имунитет и със свободата нестеснявани от никого 
и неограничавани от нищо да дискутират върху предложените им за разискване 
законопроекти. Важно „преимущество на Народното събрание“ е да обсъжда и 
приема държавния бюджет. „Ни една копейка не трябва да се изразходва от дър-
жавните приходи без предварителното одобрение на Народното събрание, а тъй 
също ни една копейка не е позволено да се изисква, под какъвто предлог и да 
е, от жителите на Княжеството без предварителното съгласие на Народното съ-
брание“. Освен това той предвижда в „устава за държавно устройство“ да бъде 
записан специален член, гарантиращ правата на гражданите от чиновнически 
и полицейски произвол при налагане на глоби и събиране на такси. Към това 
подчертано ревниво отношение към финансовата страна на законодателството 
Балабанов добавя и идеята за създаване на Сметна палата (Cour des Comptes), 
която да бъде „съвършено независима“ и да контролира „всички клонове на 
финансовото управление“ (с. 49–50).

В отговор на въпрос № 13 относно правата и отговорностите на министри-
те М. Балабанов предвижда лична отговорност на всеки министър по делата на 
повереното му ведомство, но и колективна отговорност на целия Министерски 
съвет пред монарха и пред Народното събрание за колективно взетите решения 
(с. 50–51). За своето време направеното предложение за колективна министер-
ска отговорност е модерно и съобразено с практиката на най-напредналите в 
парламентарно отношение европейски страни.

От запитаните М. Балабанов заедно с Тодор Икономов дават най-компе-
тентните и аргументирани отговори за ползата от сенат в държавната струк-
тура на Княжеството. Очевидно предусещайки най-силните козове на своите 
съвременни, а и бъдещи опоненти, той отбелязва, че в българското общество 
не съществуват „особни класи“ [в смисъл на обособени – б. м. – Пл. Б.], които 
да налагат създаването на подобен държавен орган, но въпреки това подчерта-
ва: „...предвид обаче на едно крепко държавно устройство и на едно по-зряло 
обсъждане всички представляеми законопроекти и държавни въпроси аз съм 
на мнение да се учреди сенат или втора камара...“. Числото на пожизнените 
сенатори, според него, не трябва да надхвърля 25, които „трябва да бъдат назна-
чавани изключително от княза“ от средите на духовенството, интелигенцията, 
висшите държавни служители с доказани вече качества и на възраст над 40 го-
дини (с. 51–52).

Направените преглед и анализ на документа ми позволяват да се съглася с 
констатацията на Ст. Баламезов, че в отговорите на М. Балабанов не се откриват 
някакви особено оригинални идеи относно бъдещото държавно устройство на 
България18. Едновременно с това трябва да се отчете, че в тях проличава добро 
познаване на европейския конституционен опит и внимателно взиране в соци-

18 Баламезов, Ст. Нашата конституция..., 14–15.
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алните проблеми на българското общество, възникнали по време на практиката 
му в администрацията на Временното руско управление. Г. Д. Тодоров поставя 
неговите възгледи сред най-консервативните за съществуващите български ус-
ловия, но едновременно с това прави напълно уместната уговорка, че разгледа-
ни от „общоисторическа гледна точка“ те би трябвало да бъдат характеризира-
ни по-скоро като „буржоазно-либерални“19. 

Ако се абстрахираме от вече направените оценки в историографията, тряб-
ва да се отчете, че идеите на М. Балабанов за начина на избиране на народните 
представители, за необходимостта от гарантиране на тяхната неприкоснове-
ност, за свободата на мненията и изказванията, за ограничаване на прерогативи-
те на княза, за местното самоуправление и децентрализацията са сред типично 
либералните за своето време. Като безспорно консервативни могат да бъдат ха-
рактеризирани възгледите му за изцяло назначени от княза пожизнени сенатори 
и за лишаване на народните представители от законодателна инициатива. Все 
пак и двете предложения са направени с уговорката, че така ще бъде само на 
първо време, след което тези постановки трябва да претърпят изменения спо-
ред промяната на конкретните политически обстоятелства. Така например той 
по-късно коригира мнението си относно Сената, като допуска ¾ от членовете 
му да бъдат избирани от народа и само ¼ да бъдат назначавани от княза (с. 52). 

Въз основа на направения анализ може да се заключи, че възгледите на М. 
Балабанов не са нито крайно либерални, нито чисто консервативни, а по-скоро 
гравитират към умерения центристки сектор на политическия спектър. Трябва 
да се допълни, че по онова време неговите виждания са повлияни в някаква сте-
пен от господстващите тогава идеи сред руските управляващи среди около княз 
Ал. Дондуков-Корсаков, които той безспорно е познавал много добре като ви-
цегубернатор в Русе. Към всичко вече казано трябва да се прибави, че принци-
пите, които той развива в отговорите си по въпросника на Дондуков-Лукиянов, 
са същите, които по-късно ще защитава в заседанията на Учредителното събра-
ние. В това отношение М. Балабанов е принципен, последователен и не може да 
бъде обвиняван в конюнктурщина и приспособленчество, както си позволяват 
да го упрекват някои негови съвременници, водени от силата на емоцията или 
от политическите си пристрастия.

Към момента на анкетата престижът на М. Балабанов в обществото е дос-
татъчно висок, което му е давало повод за заслужено самочувствие. Това про-
личава още от първите заседания на Учредителния форум. Длъжен съм да от-
бележа обаче, че отминалата му журналистическа, политическа и обществена 
дейност вече е успяла да нанесе и известни петна върху репутацията му. Пред-
ставител на еволюционистите от цариградския кръг, той е безмилостно ирони-
зиран и осмиван на страниците на революционния печат от талантливите пера 
на Л. Каравелов и Хр. Ботев, от което, по спомените на Д. Маринов, е останала 
„голяма антипатия“ към неговата личност в средите на бившите привърженици 

19 Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., с. 200.
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на революционната партия20. А те, трябва да кажа, не са никак пренебрежимо 
малко число сред депутатите в заседалната зала на търновския конак. Според 
едно преброяване бившите революционери са близо шестдесет човека, което 
прави около ¼ от общия брой народни представители. А сред тях се откро-
яват ярки личности с присъствие в историята на революционното движение 
като близкият сътрудник на Л. Каравелов – Кириак Цанков, сподвижниците на 
В. Левски – Марин Поплуканов и Димитър Пъшков, председателят на ТБЦК 
Иван Касабов, участникът в Ботевата чета Димитър Икономов и редица други21. 
Съвсем друг е въпросът, че повечето от тях не съумяват да заемат ръководни и 
възлови позиции по време на работата на законодателния форум.

* * *

В Учредителното събрание М. Балабанов за първи път взема думата на 14 
февруари по време на второто официално, и фактически първото работно засе-
дание, а за последен път говори на 14 април, когато се провежда 26-то, предпо-
следно заседание. В този период от два месеца той участва в 14 от общо 27-те 
заседания на конституционния форум, като за това време прави 95 изказвания, 
питания и реплики. В една своебразна класация по активност М. Балабанов 
попада сред първите четири най-често изказвали се депутати, като се нарежда 
непосредствено след Др. Цанков, Д. Греков и П. Р. Славейков и преди К. Помя-
нов, П. Каравелов и др.22 Причините за тази завидна дееспособност могат да се 
потърсят във факта, че М. Балабанов е сред само дузината народни представи-
тели с юридическо образование23 и сред онези 13, които са завършили запад-
ни висши учебни заведения. Едновременно с това можем да добавим неговата 

20 Спомени за Учредителното събрание..., с. 152.
21 Тодоров, Г. Д. Към въпроса за произхода и същността..., с. 86; Маркова, З., Е. Статело-

ва. Учредителното събрание в Търново..., с. 151.
22 Гримм, Э. Цит. съч., с. 285. Авторът посочва, че Балабанов има 91 изказвания. Според 

изследването на Й. Димитров, който не се позовава на Е. Грим, те са 86 (Димитров, Й. Учреди-
телното събрание и българската обществена мисъл. – В: Търновските законодатели. Юбилеен 
сборник. Научни статии, доклади и съобщения, посветени на стогодишнината на Учредителното 
събрание и Търновската конституция. Научен ред. Г. Вълков. София, 1980, с. 153). Данните и на 
двамата се разминават със специалното преброяване, което направих въз основа на публикувани-
те протоколи. При него установих, че Балабанов е вземал думата 95 пъти. Посочените разминава-
ния в числата обаче не променят направената констатация за голямата му активност като депутат. 

23 В своите историко-социологически проучвания върху данни за част от депутатите в Учре-
дителното събрание (121 от общо 229 души) З. Маркова и Ел. Стателова изброяват общо девет 
души юристи (Маркова, З., Е. Стателова. Социологическо проучване на състава на Учредител-
ното събрание. – В: Търновските законодатели. Юбилеен сборник. София, 1980, с. 26, таб. 2). 
Според моите наблюдения те са най-малко дванадесет. Освен М. Балабанов останалите с юри-
дическо образование са: Д. Греков, който завършва право с докторат в Екс ан Прованс; К. Стои-
лов е доктор по право в Хайделберг; К. Помянов и Ив. Касабов изучват юридически науки във 
Виенския университет; Я. Геров е следвал в Ганд, Белгия; П. Каравелов, Андрей Стоянов, Хр. Т. 
Стоянов са възпитаници на Юридическия факултет на Московския университет; Вл. Палаузов 
и М. Паничерски – на Новорусийския, а Св. Миларов е слушал лекции по право в Загребския 
университет.
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бройка и към онези 10, които са учили в университети на съседни балкански 
страни. И накрая трябва да прибавим, че Балабанов е избран за член и участва в 
работата на всички работни комисии към Учредителното събрание – тази по из-
работването на правилника, по съставянето на отговор на словото на княз Дон-
дуков-Корсаков при откриването, по изготвяне на мемоара до Великите сили, 
както и в 15-члената комисия за преглеждане на предложения за разглеждане от 
Временното руско управление (ВРУ) Органически устав.

Разбира се, тук не е възможно да се спра подробно върху всички страни и 
аспекти от завидната активност, която проявява М. Балабанов по време на учре-
дителния форум, но ще акцентирам на няколко важни и по-малко разглеждани 
досега моменти, които обаче добре характеризират начина на мислене и пове-
дение на нашия герой. Ще обърна внимание и на онези страни от неговата дей-
ност, които го поставят в особената позиция на раздвоение между либералната 
и консервативната група, както и, от друга страна, между онези дейци, които се 
стремят да прокарат и наложат западноевропейската парламентарна практика 
и другите, показващи особена чувствителност към запазване на някои местни 
традиции и особености в политическия живот.

Основният въпрос, който вълнува всички будни умове още преди офици-
алното откриване на Учредителното събрание, е за пълното освобождение и 
съединението на разпокъсаните от Берлинския трактат български земи, т.е. как-
то тогава го назовават – „общонародния въпрос“. Оформените още от лятото 
и есента на предходната година в Пловдив две становища – умерено и крайно, 
намират сега в Търново плодотворно поле за изява и нови сблъсъци. В своята 
знаменита книга С. Радев точно отбелязва, че в този момент „духовете се въз-
буждаха взаимно по силата на съприкосновението и вървяха заедно към екзал-
тация“24. 

М. Балабанов не е сред крайно екзалтираните, но не остава настрана от 
всеобщото увлечение и през първата десетдневка на февруари взема участие 
в събранията, организирани съвместно с румелийските и македонските пред-
ставители по частни квартири и в салона на училището при черквата „Св. Ни-
кола“25. Там накърнените национални чувства намират израз в емоционални 
изказвания и подклаждат вземането на крайното решение да не се участва в 
официалното откриване на Учредителното събрание, да се настоява за отлагане 
на неговата работа и по този начин да се демонстрира категоричната решимост 
за борба в името на националния идеал за съединение на Княжество България 
с Източна Румелия и за подобряване на положението в Македония26. Според 

24 Радев, С. Цит. съч., с. 56.
25 Спомени за Учредителното събрание..., с. 38 (спомени на Марко Д. Балабанов), 96–97; 

Марица, 2, № 61, 27 февруари 1879, (автор на дописката е Гр. Начович); с. 138 (спомени на Д. 
Маринов).

26 Гримм, Э. Цит. съч., 247–278; Владикин, Л. Цит. съч., 95–102; Тодоров, Г. Д. Времен-
ното руско управление..., 211–217; Същият. Към въпроса за произхода и същността..., 86–90; 
Маркова, З., Е. Стателова. Учредителното събрание в Търново..., 154–156; Манолова, М. Цит. 
съч., 86–99.
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свидетелството на княз Дондуков едни от най-дейните участници в тези сбирки 
са Др. Цанков и М. Балабанов, които и в първите работни заседания на Събра-
нието проявили подчертано опозиционно поведение по отношение на руските 
власти. Императорският комисар допуска, че тези техни действия се дължат и на 
влиянието на австрийския дипломатически представител барон фон У. Д. Цвиди-
нек, който подклаждал националните чувства на делегатите с цел проваляне на 
работата на събранието, като по този начин се стремял да компрометира руските 
власти в очите на българите27. Доклади и на други дипломатически представи-
тели също потвърждават, че Др. Цанков е успял да привлече на своя страна М. 
Балабанов и да използва неговите ораторски способности и авторитета му пред 
останалите народни представители за целите на патриотичната пропаганда28.

Посочените по-горе документи показват, че в своите изследвания С. Радев 
и Г. Д. Тодоров допускат неточност, като безусловно причисляват М. Балабанов 
към „умерената партия“ още от първите дни на февруари, когато народните 
представители се събират в Търново и се подготвят да продемонстрират своето 
решително несъгласие с постановленията на Берлинския договор29. Напротив, 
по една или друга причина в този момент видният клисурец се движи в кръга 
дейци около Др. Цанков и споделя по-голяма част от неговите радикални виж-
дания по общонародния въпрос. За това впрочем свидетелстват и спомените на 
Гр. Начович, където той подчертава, че в началото М. Балабанов се е колебаел 
между либералното и консервативното крило30.

В тази напрегната обстановка единствено енергичната интервенция на княз 
Дондуков, подпомогнат и от помирителните действия на някои от дипломатиче-
ските представители, довеждат до известно успокояване на разбунените духове 
и така осигуряват нормалното протичане на тържественото откриване на Учре-
дителното събрание31. На закуската, дадена от княз Дондуков след официалната 
част, М. Балабанов, наред с много други от участниците, държи емоционално 
слово за обединението на българите, на което със съчувствени думи отговарят 
английският представител Уилям Палгрейв и френският Ж. Шефер32. Този, ма-
кар и по-незначителен епизод, е поредният индикатор, че съществуващото на-

27 Сборник материалов по гражданскому управлению: Оккупация в Болгарии в 1877–78–79 
гг. Под редакцией генерал-майора Н. Р. Овсяного. Вып. 5. Санкт-Петербург, 1906, с. 260, док. № 
85. Кн. Ал. Дондуков-Корсаков от Търново, 15 февруари 1879, до кн. Ал. Б. Лобанов-Ростовски 
в Цариград.

28 Илчев, Ив. Цит. съч., т. 72, 215 – 216, док. № 26. Доклад на Жюл Шефер от Търново, 9 
март 1879, до У. Вадингтон в Париж.

29 Радев, С. Цит. съч., с. 58; Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., с. 212.
30 Спомени за Учредителното събрание..., с. 90.
31 Сборник материалов..., вып. 5, с. 258, док. № 85. Кн. Дондуков-Корсаков от Търново, 15 

февруари 1879, до кн. Ал. Б. Лобанов-Ростовски в Цариград; Илчев, Ив. Цит. съч., т. 72, с. 204, 
док. № 20; 206–210, док. № 22. Ж. Шефер от Търново, 27 февруари 1879, до У. Вадингтон в Париж.

32 Учредителното събрание 1879 г. Документи. Състав. Ог. Д. Пунев, М. Ив. Лечева и др. 
София, 2004, 320–321, док. № 34. Княз Дондуков-Корсаков от Търново, 10 февруари 1879, до Н. 
К. Гирс в Санкт-Петербург; Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., с. 214.
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прежение сред делегатите само временно е туширано, но подмолно продължава 
да бушува и да чака удобен повод, за да избухне отново.

Очевидно е, че М. Балабанов проявява повишена чувствителност към об-
щата болка по разпокъсаното отечество. Активното му участие в дебатите по 
общонародния въпрос може да се обясни и с факта, че той, както и някои други 
като Константин Стоилов, Петко Каравелов, д-р Георги Вълкович, произхож-
да от земи, откъснати от територията на Княжество България и заплашени от 
алтернативата отново да попаднат под реалната власт на султана33. Макар слу-
жител във временната руска администрация и с поглед към възможностите за 
кариера в новоучредените държавни структури, той продължава да се чувства 
кръвно свързан с родното си място и не остава безразличен към съдбата на 
своите сънародници на юг от Балкана.

* * *

На второто заседание на Учредителното събрание, проведено на 14 февру-
ари, М. Балабанов пръв повдига въпроса за проверка на депутатските пълномо-
щия и за установяване на редовността на проведените избори34, а след това се 
включва и в дебатите около това кой, как и кога да изработи вътрешния правил-
ник на Събранието35. По време на разискванията в пленарната зала той взема 
отношение по няколко принципни въпроса, важни както за работата на Учреди-
телния форум, така и за развитието на родния парламентарен живот в бъдеще. 
Става дума за правото на неприкосновеност на депутатите, за необходимостта 
Събранието само да извърши проверка на законността на изборите и пълномо-
щията на депутатите, за вътрешния правилник и за работните механизми, по 
които трябва да се устройва парламентарният живот – все обикновени въпроси 
от деловия парламентарен живот, които обаче имат принципно важно значение 
за полагане на основата и правилното фунциониране на всяко едно Народно 
събрание.

На няколко пъти по проверката на пълномощията и при приемането на въ-
трешния правилник на Събранието М. Балабанов твърде настоятелно и дори 
агресивно формулира питания, реплики и възражения, отправени към офици-
алния представител на императорския комисар в Събранието Сергей Лукиянов. 
Основният прицел на атаките му е насочен към дейността на руската админи-
страция във връзка с проведените избори, неправомерните, според него, назна-
чения на депутати и правото на Събранието да се нарече не как да е, а „учреди-
телно“, тъй като „сега ще приготвя конституция“36, а не „Органически устав“, 

33 Иречек, К. Княжество България. Т. 1. Българската държава. Пловдив, 1899, с. 384.
34 Учредителното Българско народно събрание в Търново 1879 г. Дневници (Фототипно из-

дание по първото издание на Дневниците, дело на типографията на Любен Каравелов и Нестор 
Жейнов при Народното събрание в Търново, 1879). Съставител и увод М. Ив. Бошнакова. София, 
2009, 31–34.

35 Пак там, 34–36.
36 Пак там, 39–40.
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както се предлага в проекта. Именно в тази минута от устата на Балабанов за 
първи път на официално заседание прозвучава понятието „конституция“, което 
по-късно ще бъде поставено върху заглавната страница на документа, израбо-
тен от Учредителното събрание37.

Яркото присъствие на нашия герой в дискусиите, които имат за цел не само 
да утвърдят престижа на народното представителство, но и да затвърдят статута 
му на висш законодателен орган, прави впечатление и на чуждите наблюдатели. 
Така например френският делегат Ж. Шефер в доклад до външния министър 
Уилям Вадингтон охарактеризира Балабанов като „пламенен и чувствен дух“, 
който „не престана да постоянства в обвиненията си към руските чиновници, 
които той е опознал, участвайки в администрацията на страната (като вицегу-
бернатор на Русе)...“38. В следващото си донесение чуждият дипломат разширя-
ва информацията, подчертавайки, че Балабанов действа в тясно сътрудничество 
и дори под ръководството на своя другар от дипломатическата мисия в Европа 
през 1876 г. Др. Цанков и е подкрепян в тази си дейност от крайното течение 
сред народните представители, които са настроени негативно към дейността 
на руските чиновници и желаят работата на Учредителния форум да се забави 
и дори да се отложи до окончателното задоволяване на българските искания за 
ревизиране на Берлинския договор в частта му, касаеща единството на българ-
ските земи39.

Авторитетът и активността на М. Балабанов изиграват своята роля и той е 
избран за член на комисията, която трябва да подготви вътрешния правилник 
на Събранието40. Два дни се оказват достатъчни на авторитетната седемчленна 
група, за да представи в заседателната зала желания документ, чийто проект 
впрочем предварително е подготвен от канцеларията на княз Дондуков41. На 
следващото пленарно заседание, проведено на 17 февруари, М. Балабанов до-
кладва изработения от комисията документ42. Последното обстоятелство, смя-
там, е показателно за водещата роля, която той играе в работата на тази първа 

37 Дневници на Учредителното събрание от 1879 г. Съставителство и коментар В. Методи-
ев. София, 2004, с. 38, вж. коментара на съставителя. Й. Гешева допуска неточност като твърди, 
че за първи път думата „конституция“ е произнесена на заседанието от 10 март във връзка с 
формирането и определянето на задачите на 15-членната комисия, натоварена с преглеждане на 
Органическия устав и изготвяне на доклад до Учредителното събрание (Гешева, Й. Берлинският 
договор, Учредителното събрание и…, с. 74; Същата. Д. Греков: първи изяви…, с. 140). На 22-то 
заседание, проведено на 21 март, Др. Цанков ще предложи официално устройствения документ 
на Княжество България да се назове Конституция, а не Органически устав с думите: „Конститу-
цията не е устройство на държавата. Тя е контрактът, с когото главата на държавата се съгласява 
с народа. С тоя Устав не се устройва Княжеството, но само се показва отношението на княза към 
Княжеството“ (Дневници на Учредителното събрание…, с. 163). Депутатите приемат със 118 
гласа „за“ срещу само 6 „против“ това предложение.

38 Илчев, Ив. Цит. съч., т. 72, с. 212, док. № 23.
39 Пак там, 215–216, док. № 26.
40 Учредителното Българско народно събрание..., с. 36.
41 Матвеев, П. А. Болгария после Берлинского конгресса. Исторический очерк. Санкт-Пе-

тербург, 1887, с. 53.
42 Учредителното Българско народно събрание..., с. 38.
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парламентарна комисия. Дебатите по въпроса, макар малко разтегливи и мудни, 
все пак показват сериозното отношение и ангажираността, с които народните 
представители се отнасят към своите задължения.

Във встъпителните думи при представянето на подготвения текст М. Ба-
лабанов подчертава, че в своята работа комисарите „са приготвили искания от 
тях Правилник, като са се водили от правилниците на други подобни събрания, 
като са заемали отвън само приложимото към нас и като са отхвърлили всич-
ко онова, което не отговаря на нашите условия, на нашите нужди, на нашия 
живот“43. Нито Балабанов в своето изказване, нито някой друг от комисарите 
по-късно в дискусията уточнява какво от чуждата практика е неприложимо за 
българските условия и какво е преценено като достатъчно годно44. Тук трябва 
да откроим ясно изразения у нашия герой стремеж не да се преписват буквал-
но правилниците, кодифицирали европейската парламентарна практика, а да се 
прилага известно творчество, да се търсят варианти, съвместими с регионални-
те особености. Съществува обаче и противоположна тенденция при търсене на 
решение на този проблем. Д. Греков, който също взема дейно участие в работа-
та на комисията и е особено активен в последвалите обсъждания45, на няколко 
пъти в изказванията си повтаря като основен мотив в защита на едно или друго 
свое становище думите: „Тъй е прието навсякъде (по чуждите земи – б. м. – Пл. 
Б.), тъй трябва да правим и ний“46, сиреч такава е европейската парламентарна 
практика, такава трябва да бъде и българската. И този аргумент е достатъчно 
значим и тежи пред аудиторията. 

Независимо от приносите, които имат, и от мотивите, от които се водят 
отделните съставители и автори, Събранието приема правилник, съдържащ 36 
члена, който според мнението на някои изследователи „дава неограничени въз-
можности за независимо и системно обсъждане на Органическия устав“47. А 
това вече е значима стъпка към успешната работа на форума, която в никакъв 
случай не бива да се подценява и пренебрегва.

След приключване с процедурните въпроси в Учредителното събрание 
именно М. Балабанов е депутатът, който с умело построена, добре премисле-
на и едновременно с това дълбоко затрогваща реч поставя по време на 7-то 
заседание от 27 февруари официално на дневен ред на българските нотабили 
„общонародния въпрос“48. Основните характерни черти на изказването му и 
последвалите събития показват, че това съвсем не е спонтанен едноличен акт, а 
част от добре премислено колективно действие. От друга страна, ако се съди по 
бурните аплодисменти и дълбоките чувства, което словото му поражда в заседа-

43 Пак там.
44 Дневници на Учредителното събрание..., с. 32. Вж. коментара на В. Методиев.
45 За дейността на Д. Греков по време на Учредителното събрание вж. Гешева, Й. Димитър 

Греков: първи прояви..., 133–150.
46 Учредителното Българско народно събрание..., с. 50, 53–54.
47 Блек, С. Цит. съч., с. 75.
48 Учредителното Българско народно събрание..., 62–64.
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телната зала, може да се твърди, че това е върховият момент от неговите изяви 
като народен представител в Учредителното събрание. Очевидно е, че с речта 
си той успява да докосне една много чувствителна национална струна у своите 
колеги и да предизвика истинска буря от емоции. Разбира се, днес от дистан-
цията на времето и след като познаваме не само благородната, но и тъмната 
разрушителна страна на национализма можем да погледнем много по-трезво и 
делово на неговите прояви49. Но все пак трябва да се отчете и обстоятелство-
то, че във втората половина на ХІХ в. за българите национализмът е модерна, 
градивна и увличаща обществена идея, която води началото си от епохата на 
Просвещението и Френската революция и безспорно спомага за ускоряване на 
модернизационните процеси в нашето общество50. В конкретния случай увле-
чението на М. Балабанов по патетичните слова и ефектните жестове, иначе нес-
войствено на неговия темперамент51, е разбираемо с оглед на настроенията на 
аудиторията и нуждите на момента.

Ако оставим настрана многословието и реторичните похвати, в своята реч 
Балабанов ясно поставя две основни належащи задачи, които Учредителното 
събрание трябва да реши преди да пристъпи към разглеждане на Органическия 
устав – това е изготвянето на отговор на тържественото слово, произнесено от 
княз Дондуков при откриването, и приемането на мемоар до правителствата на 
европейските сили. При изработването и приемането на тези два документа на-
родните представители трябва да изкажат своята благодарност и признателност 
към „Царя Освободителя и към великия руски народ“, както и „към всички ония 
велики мъже, които са се борили и се борят за доброто на нашия народ“, но 
главното е в едно прошение да се формулират исканията по „общонародния въ-
прос“ и да се продемонстрира несъгласие с решенията на Берлинския трактат52. 

49 Литературата, посветена на национализма и националните движения, е необозрима. Тук 
ще посоча само някои по-основни заглавия: Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес: 
програма, мит, реалност. Превод от английски М. Пипева, Е. Георгиев. София, 1996; Андерсън, 
Б. Въобразените общности. Размишления върху произхода и разпространението на национали-
зма. София, 1998; Алтерман, У. Етнонационализмът в Европа. Превод от немски М. Малинова. 
София, 1998; Гелнър, Ъ. Нации и национализъм. Превод от английски И. Ватова, А. Знеполска. 
София, 1999; Смит, А. Националната идентичност. Превод Н. Аретов. София, 2000.

50 По въпросите около теориите и практиките на българската национална идея вж. Българ-
ската нация през Възраждането (Сборник изследвания). Ред. колегия Хр. Христов и др. София, 
1980; Шарова, Кр. Българската нация в навечерието на освобождението си. – В: България 681–
1981. София, 1981, 235–246; Гандев, Хр. От народност към нация. София, 1988; Българската на-
ция през Възраждането (Сборник изследвания). Т. 2. Ред. колегия Хр. Христов и др. София, 1989; 
Детрез, Р. От религиозно до национално съзнание. – Литературна мисъл, 1990, № 5, 64–78; 
Мишкова, Д. Европейски идеи и институции..., 21–22; Тодоров, В. Етнос, нация, национализъм. 
Аспекти на теорията и практиката. София, 2000; Лилова, Д. Възрожденски значения на нацио-
налното име. София, 2003; Данова, Н. Проблемът за националната идентичност в учебникарска-
та книжнина, публицистиката и историографията ХVІІІ–ХІХ век. – В: Балканските идентичности 
в българската култура. Т. 4. Състав. Н. Аретов. София, 2003, 11–91; Аретов, Н. Национална ми-
тология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност и 
словестността през ХVІІІ и ХІХ век. София, 2006. 

51 Радев, С. Цит. съч., с. 67.
52 Учредителното Българско народно събрание..., 62–64.



94

Последвалата скръбна реплика на екзарх Антим І, майсторски построеното 
слово на д-р К. Стоилов и накрая резюмиращото изказване на Д. Греков дават 
нови аргументи, но не добавят нищо съществено53 към вече формулираните от 
М. Балабанов две главни задачи. В своя прецизен анализ на речите и изобщо на 
ситуацията Е. Грим точно отбелязва, че макар и не много категорично, но им-
плицитно в речта на Балабанов, и достатъчно ясно и категорично в изказването 
на Греков е формулирана идеята отговорът на княжеското слово да бъде обсъ-
ден в Събранието, а мемоарът да бъде изработен и приет извън Учредителното 
събрание на общобългарския събор при църквата „Св. Никола“54. Волно или 
неволно обаче този акцент е неглижиран от председателстващия П. Каравелов 
при последвалите обсъждания в заседателната зала55 и съвсем е пренебрегнат 
по време на работата на избраната комисия. Но именно различията по този въ-
прос ще доведат до ново изостряне на отношенията между умерени и крайни.

На няколко емоционално наситени заседания в първите дни на март коми-
сарите, между които и М. Балабанов, изработват нужните документи. Страс-
тите се нагорещяват не от идейни различия по същество, а от несходствата 
във виждания за това къде и от името на кого да излязат документите и дали 
Учредителното събрание да продължи своята работа, или да я преустанови до 
завръщане на делегацията от Европа56. Обстановката се усложнява допълни-
телно и вследствие на информацията, която носи пристигналият в този момент 
от Пловдив Иван Ев. Гешов. Той е изпроводен от тамошния комитет с мисия да 
участва в отдавна проектираната общобългарска делегация пред европейски-
те правителства57. В създалата се атмосфера на изострена национална чувст-
вителност „умерените“ започват да губят почва под краката си, а „крайните“, 
водени от Др. Цанков и П. Каравелов, добиват надмощие в желанието и двата 
документа да излязат от името на Учредителното събрание. Това е нещо, което 
руската окупационна власт е твърдо решена да не допусне. Дипломатите на Ве-
ликите сили пък имат инструкции да не приемат такъв документ, обсъждан на 
официално заседание, за което Учредителното събрание няма делегирано пъл-
номощие от Берлинския конгрес. Още едно обстоятелство се явява от особено 
значение за развитието на събитията – старопрестолният град е лишен в тези 
дни и от присъствието на княз Дондуков, който със своя авторитет и влияние 
би могъл да успокои духовете и да канализира процесите. При среща с група 
народни представители, между които са П. Каравелов и М. Балабанов, руският 
дипломатически представител А. Давидов прави опит да разясни позициите на 
своето правителство, а и на останалите Велики сили, но не успява да постиг-
не съществен резултат. В доклада си по повод на проведените разговори той 

53 Пак там, 64–66.
54 Гримм, Э. Цит. съч., 273–275, особено с. 275, бел. № 2.
55 Учредителното Българско народно събрание..., 66–67.
56 Спомени за Учредителното събрание..., 143–144 (спомени на Д. Маринов).
57 Пак там, 230–231 (спомени на Ив. Ев. Гешов); ОБТИ, Т. 3, 476–477, док. № 304. А. П. 

Давидов от Търново, 4/16 април 1879, до Н. К. Гирс в Санкт-Петербург; Стателова, Е. Иван Ев-
стратиев Гешов, или трънливият път на съзиданието. София, 1994, 30–31.
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свидетелства, че М. Балабанов вече е скъсал отношенията си с Др. Цанков и е 
преминал в лагера на „умерените“58.

Настъпилата промяна в позициите на видния клисурец най-добре про-
личава по време на официалното заседание от 6 март, когато именно той като 
член на комисията запознава народните представители с проекта за отговор на 
словото на императорския комисар. То е прието без обсъждания по същество 
и с бурни акламации в заседателната зала. Когато обаче е поставен въпросът 
да бъде представен и проект за Мемоар, М. Балабанов категорично заявява от 
трибуната, че в задълженията на комисията не влиза изработването на подобен 
документ59. Този момент се оказва преломен не само в личната съдба на нашия 
герой, но и в цялата история на Учредителното събрание. Според спомените на 
Д. Маринов Балабановите думи са предизвикали буря от негодувание сред по-
радикално настроените народни представители, съзрели в тях предателство и 
„византийщина“. Основателно мемоаристът допуска, че „старите“ в лицето на 
М. Балабанов и Д. Греков предварително са били информирани за становището 
на руските представители, което е предопределило тяхното поведение60. Оче-
видно в случая особено болезнено се възприема поведението на М. Балабанов, 
който се явява и един вид отцепник и ренегат от „партията на младите“. Послед-
ното обстоятелство обяснява в някаква степен и крайно негативното отношение 
към него, което се забелязва в спомените на Д. Маринов.

Развитието на събитията след това е добре известно и многократно комен-
тирано, което позволява тук тези прояви да не бъдат разглеждани подробно. Не-
обходимо е да се подчертае, че в резултат от открития натиск на княз Ал. Дон-
дуков и С. Лукиянов „общонародният въпрос“ окончателно е свален от дневния 
ред на Събранието61. Независимо от това на 11 март на „частно събрание“ тек-
стът на Мемоара е обсъден отново и след като е преведен на френски език, е 
подписан от 120 народни представители. Специално определена делегация го 
връчва на дипломатите на Великите сили, аташирани към императорския ко-
мисар62. М. Балабанов също е сред подписалите документа63, а неговата съпри-

58 ОБТИ, с. 477, док. № 304.
59 Учредителното Българско народно събрание..., 69–70.
60 Спомени за Учредителното събрание..., 145–146. За участието на Д. Греков в споровете 

вж. Гешева, Й. Димитър Греков: първи прояви..., 238–239.
61 Учредителното Българско народно събрание..., 74–75; Радев, С. Цит. съч., 73–76; Влади-

кин, Л. Цит. съч., 105–106; Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., с. 217.
62 ОБТИ, Т. 3, 501–504, док. № 319; Спомени за Учредителното събрание..., 146–150; Мар-

кова, З., Е. Стателова. Учредителното събрание в Търново..., с. 155; История на България в 
четиринадесет тома. Т. 7. Възстановяване и утвърждаване на Българската държава. Национал-
ноосвободителни борби (1878–1903). София, 1991, с. 64. Автор на текста е К. Пандев. Д. Мари-
нов твърди, че Мемоарът е съставен от Ст. Стамболов, а преводът на френски е направен от Т. 
Шишков. Анализът на текста на документа обаче показва, че той най-вероятно е колективно дело. 
Основните постановки и идеи в него са заимствани от пленарните речи на К. Стоилов и М. Бала-
банов по „общонародния въпрос“. В комисията и на т. нар. „частни събрания“ също са извършва-
ни поправки и добавки към него. Казаното тук обаче съвсем не цели да омаловажи ролята на Ст. 
Стамболов при подготовката на Мемоара, а единствено да уточни начина на неговото създаване.

63 ОБТИ, Т. 3, с. 504, док. № 319.
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частност към делото проличава и от това, че лично го връчва на френския деле-
гат Ж. Шефер64. Разгорещените спорове от 6 и 7 март пораждат трайното разде-
ление сред българските нотабили, лична неприязън и озлобление сред отделни 
дейци, което лесно може да бъде видяно и проследено не само от дневниците 
на Събранието, но и да бъде усетено в спомените на участниците в събитията.

Оформящите се в този момент две основни крила в българския Учреди-
телен форум повтарят разпределението на силите във Френското учредително 
събрание от времето на Великата революция, а по своите наименования – либе-
рали и консерватори – буквално копират съществуващите в този момент партии 
в британския политически живот. Първото обстоятелство очевидно възниква 
спонтанно по силата на вътрешната политическа традиция от времето на Въз-
раждането, докато при второто личи подчертаното влияние на модерната поли-
тическа теория и практика65. Тук едва ли може да се открие някакъв стремеж 
към нещо оригинално специфично българско, тъй като подражанието е повече 
от очевидно, но същевременно трябва да се каже, че начинът на провеждане на 
дебатите е белязан от много типично местни порядки, твърде далечни от въжде-
лените европейски образци.

* * *

Както е известно, на 7 март българските нотабили пристъпват и към 
конкретно разглеждане на проекта за Органически устав, като за това е избрана 
15-членна комисия, която да го прегледа, анализира и излезе със становище в 
пленарна зала. М. Балабанов е избран за член на тази комисия, като от гласува-
лите общо 198 души получава 152 гласа, т.е. абсолютно мнозинство. Лично за 
него това безспорно е голяма победа. За това говори и обстоятелството, че по 
брой получени гласове той е на второ място в класацията и отстъпва лидерство-
то единствено на К. Стоилов, предложил съставянето на комисията и спечелил 
„надпреварата“ при гласуването със 163 гласа66. 

Трудно е да се установи какво е конкретното участие на М. Балабанов във 
въпросната комисия, тъй като не са запазени сведения, които да показват как 
протичат нейните работни заседания във времето между 11 и 18 март. Ако съ-
дим по косвените данни от участието му по-късно в обсъжданията в пленарна 
зала, би могло да се допусне, че и при изработване на споменатия доклад той е 

64 Илчев, Ив. Цит. съч., т. 73, 228–229, док. № 38. Ж. Шефер от Търново, 3 април (н. ст.) 
1879, до У. Вадингтон в Париж.

65 Димитров, А. За консерватизма и радикализма на българския политически живот през 
Възраждането. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 2. София, 1982, 597–606; 
Гешева, Й. Идеология и програма на консервативната партия..., 22–23; Стоянов, Ив. Либерална-
та партия в Княжество България 1879–1886. София, 1989, 9–14; Мишкова, Д. Европейски идеи и 
институции..., 16–20; Петков, П. Ст. Идеи за държавно устройство..., 170–188.

66 Учредителното Българско народно събрание..., с. 79. За участието на К. Стоилов в рабо-
тата на Учредителното събрание вж. Стателова, Е., В. Танкова. Константин Стоилов в полити-
ческия живот на България. София, 2001, 76–83; Гешева, Й. Д-р Константин Стоилов в Учреди-
телното събрание..., 57–65.
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взел дейно участие67. Както е известно, на 21 март депутатите отхвърлят като 
цяло доклада на комисията, но някои от предложенията, залегнали в него, по-
късно са приети при разглеждането на проектоустава с няколко знакови изклю-
чения като Сената, имуществения и образователен ценз и някои други, по-мал-
ко значими68. 

С оглед на настоящата тема бих искал да коментирам още няколко важни 
моменти от изявите на М. Балабанов в заседателната зала на Учредителното съ-
брание, които добре обрисуват неговото място и ролята му в това кръстопътно 
историческо събитие и отношението му към външните влияния и вътрешни-
те фактори. Това са обсъжданията по въпроса за местното самоуправление, по 
църковното устройство, по чл. 58, с който се забранява въвеждането на титли за 
благородство, отличия и ордени за цивилните граждани, и върху чл. 61 от Кон-
ституцията, който кодифицира забраната на робската институция в Княжество 
България. 

В самото начало, преди още да са започнали обсъжданията по същество, 
М. Балабанов използва една мимоходом подхвърлена иронична реплика на П. Р. 
Славейков, поставяща под съмнение качествата и достойнството на депутати-
те, за да покаже как разбира назначението на народния представител. „Но ний 
трябва да знаеме, заявява по този повод Балабанов, че сме депутати на българ-
ския народ, който ни е избрал и пратил тука за голяма работа – да прегледаме 
Органический устав и да турим основи на бъдущия и политический наш живот. 
Желая да се мине в протокола, че туй изражение „ний знайме какви сме“ на [П. 
Р. Славейков – б. м. – Пл. Б.] аз отхвърлям като недостойно за нас и желая, щото 
то никога да не се повтори“69. Последвалите аплодисменти в залата са показа-
телни за одобрението и подкрепата на мнозинството от аудиторията към на мяс-
то казаните думи от оратора70. А малко по-късно по повод на искането на 103-ма 
народни представители да се прекъснат заседанията за две седмици по повод 
на Великденските празници дълбоко религиозният иначе М. Балабанов заявява: 
„Ний знаеме, че сме натоварени от освободителката си Русия, от народа си и от 
Европа да се устроим. Моля ви се, в името на отечеството, да се обърнем към 
себе си и да признаем, че ний сме длъжни да стоим и бързо да работим, защото 
времето лети. Ний досега малко сме свършили, а до един месец всичко трябва 
да бъде готово“71. Отново речта на М. Балабанов е посрещната с „ръкоплеска-

67 По въпроса за установяване на приноса на отделните членове в работата на комисията вж. 
Петков, П. Ст. Идеи за държавно устройство..., 209–212. Пресилено е, струва ми се, въз основа 
на наличната информацишя да се твърди, че „много от идеите в този рапорт са интелектуална 
собственост на д-р К. Стоилов (Гешева, Й. Д-р Константин Стоилов в Учредителното събра-
ние..., с. 61). Липсват преки и неоспорими данни, за да се уточни какъв е влогът на всеки един от 
комисарите. По-късната им активност е важен и значим показател, но трябва да отчетем, че в него 
се акумулират и последващи фактори.

68 Петков, П. Ст. Идеи за държавно устройство..., 192–206.
69 Учредителното Българско народно събрание..., с. 100.
70 Дневници на Учредителното събрание..., с. 173. Вж. коментара на В. Методиев във връзка 

с цитираните думи на М. Балабанов.
71 Учредителното Българско народно събрание..., 100–101.
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ния“, което показва, че колегите му добре са схванали нуждата да се подчинят 
религиозните потребности на належащите граждански задължения. Логично 
след това е взето решение да се отклони подаденото прошение и да се ускори 
без прекъсване работата по приемането на Органическия устав. 

В цитираните думи на М. Балабанов прави впечатление последователност-
та, в която той подрежда настойниците на българските депутати. На първо мяс-
то е „освободителката Русия“, след нея идва народът и чак в края на редицата 
е поставена Европа. Това подреждане е със символно значение за степените на 
морален авторитет и уважение, които в този момент Балабанов изпитва към 
всяка една от тях и които предава повече или по-малко авторитетно на своите 
слушатели. Аплодисментите от залата пък безспорно са знак за одобрение към 
казаното от него.

По време на същото заседание от 22 март М. Балабанов отново взема дума-
та. Този път той се изказва по внесен от Др. Цанков текст на чл. 3 от глава първа 
на Конституцията, който засяга административното деление на страната и мест-
ното самоуправление. В завързалия се спор с П. Каравелов относно границите 
на централизация и децентрализация, „консерваторите“ К. Стоилов, М. Балаба-
нов и Д. Греков показват добра юридическа компетентност и защитават авто-
ритетно принципа на една разумна хармония между двете начала в противовес 
на крайното ограничаване на държавната намеса в местните дела, за което на-
стоява П. Каравелов72. Случаят нееднократно е бил коментиран в литературата, 
което ми спестява необходимостта да го преразказвам подробно отново73. Но с 
оглед на поставения акцент в настоящото изследване трябва да обърна внима-
ние на обстоятелството, че докато при своята аргументация в спора П. Караве-
лов и К. Стоилов, макар и от различни позиции, привеждат примери предимно 
от практиката на страни като Англия, Америка и Франция, то М. Балабанов се 
обръща с лице към близкото българско минало от периода на танзиматските 
реформи и негативите, които те имат върху развитието на местното самоупра-
вление. Към това прибавя и опита, който лично той е натрупал от участието си 
във ВРУ, за да защити тезата, че е необходима широка автономия на общините, 
но и достатъчни компетенции на централната държавна власт на областно и 
окръжно ниво74. С основание проф. Е. Грим обръща внимание и на факта, че по 
време на дебата М. Балабанов настоява да се премахнат губерниите като еле-
мент от руската административна система, доказал своята неприложимост към 
специфично българските условия и начин на живот на народа75. „Аз съм бил в 
администрацията, заявява убедено Балабанов, и знам в какви неудобства селя-
нинът е попадал и попада по причина на тия губернии. Затова и аз заедно с г-н 
Цанков предлагам да се унищожат губерниите и да се приеме окръжието...“76.

72 Пак там, 103–105.
73 Радев, С. Цит. съч., 86–87; Гримм, Э. Цит. съч., 314–318; Владикин, Л. Цит. съч., 126–

127; Манолова, М. Цит. съч., 144–147.
74 Учредителното Българско народно събрание..., с. 104.
75 Гримм, Э. Цит. съч., 316–317.
76 Учредителното Българско народно събрание..., с. 103.
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Един от най-продължителните и страстни спорове, в които М. Балабанов 
участва, е на заседанието от 23 март. Той се отнася до глава девета „За вярата“, 
чл. 38 (по-късно става чл. 39)77. Въпросният текст засяга начина на устройва-
нето на Българската православна църква в Княжеството, подчинението £ на ек-
зарха, който сега ще олицетворява духовното единство на българите, но чието 
седалище остава извън пределите на Княжество България – в Цариград. Особе-
но важен се смята въпросът за запазване на духовната връзка с останалите след 
Берлинския конгрес в пределите на Османската империя български епархии в 
Източна Румелия, Тракия и Македония. Както споделя в спомените си проф. 
Марин Дринов, този член от проектоустава е подготвен от него самия след вни-
мателно обмисляне и консултации с екзарх Йосиф І, д-р Стоян Чомаков и дру-
ги стари дейци на църковнонационалното движение отпреди Освобождението. 
Основната му цел е: като се използват клаузите на Берлинския трактат да се 
съхрани духовното единство на политически разпокъсания български народ78.

Съвсем неочаквано за харковския професор този член предизвиква съ-
противата на участващите в Учредителното събрание архиереи, които виждат 
в него нарушаване на православната традиция за съборност на църквата, пре-
експониране на ролята на екзарха, практически трудности при строителството и 
функционирането на църковната институция и реална заплаха от външна (визи-
ра се предимно турска) намеса при устройването £79. Като човек с богословско 
образование М. Балабанов познава в детайли дискутираната материя и напълно 
споделя каноничните и чисто прагматичните аргументи на духовенството, без 
при това да отрича ни най-малко необходимостта от запазване на духовното 
единство на българите. В изказванията си той освен чисто канонични, привеж-
да и доводи от близкото минало на Еладската църква, която след създаването на 
Гръцкото кралство скъсва връзките си с Цариградската патриаршия именно за 
да не позволи нежелана външна намеса в своите вътрешни устройствени дела80. 
Всестранната подготовка и голямата ерудиция позволяват на нашия герой да 
използва аргументи от различно естество – канонични, правни, исторически. А 
за всеки непредубеден наблюдател става неоспоримо, че неговите изказвания 
по темата, заедно с това на К. Стоилов, са най-ясните, добре структурирани и 
обосновани в една достатъчно продължителна и заплетена дискусия81.

77 Български конституции и конституционни проекти. Състав. В. Методиев, Л. Стоянов. Со-
фия, 1990, с. 87. [„Чл. 38. Българското Княжество от църковна страна, като съставлява една част 
от Българската църковна област, намира се в зависимост от Върховното началство на Българската 
църква, дето оно и да се намира. Чрез това Върховно началство Княжеството съхранява единени-
ето си с Вселенската Въсточна църква и во всичко, що се отнася до догматите на Вярата“.]

78 Спомени за Учредителното събрание..., 18–20. 
79 Учредителното Българско народно събрание..., 111–112.
80 Пак там, 112–113.
81 Изследователите не са единни при интерпретациите си на този момент от историята на 

Учредителното събрание. По-голямата част от тях споделят мнението, че „либералате“, осно-
вавайки се на чл. 62 от Берлинския договор, са принципни и последователни защитници на ду-
ховното единство на българите (Радев, С. Цит. съч., 120–123; Владикин, Л. Цит. съч., 136–141; 
Тодоров, Г. Д. Временното руско управление..., с. 222; Маркова, З., Е. Стателова. Учредител-
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М. Балабанов използва аргументи от вътрешнополитическия и социален 
живот на българското общество и при предлагания текст на новия чл. 58 от 
глава дванадесета „За гражданите на Българското княжество“, който да гласи: 
„Титли за благородство и други отличия, също и ордени, не трябва да същест-
вуват в Българското княжество“82. Вносителят на предложението е подкрепен 
от още шест други депутати, чиито имена, за съжаление, остават неизвестни 
за нас. А те биха представлявали особен интерес с оглед на това, че в този мо-
мент Учредителното събрание работи сравнително спокойно, но едновременно 
с това протичат динамични вътрешни процеси на разделение и консолидация на 
двете основни течения сред народните представители, които съвсем скоро ще 
се сблъскат в остър конфликт по въпроса за Сената. 

Познавачите на конституционното право отбелязват, че с внасянето на този 
член в Българската конституция тя надминава по демократичност не само Кон-
ституцията на Кралство Белгия, но дори и основния закон на републиканска 
Франция83. Като ерудиран книжовник, владеещ няколко чужди езика, видният 
клисурец при защитата на своето предложение вероятно би могъл да се позове 
на чужди авторитети или правно-философски източници. Той обаче заявява: „... 
ние [българите – б. м. – Пл. Б.] обичаме равенството, ако това е наистина [така], 
то да го докажем на дело. У нас наистина има титли като „Ваша милост“, „гос-
подство ви“, „побратиме“[?] и други подобни; тия титли обаче не нащърбяват 
равенството; трябва да гледаме да не въвеждаме в Конституцията едни чужди 
за нас гласове...“ [к. м. – Пл. Б.]. Ораторът настоява и за нещо друго – да не се 
налагат по чужд модел специални униформи за чиновниците, които също биха 
довели до подчертаване на социалните различия и биха стимулирали процесите 
на диференциация в обществото. Подобни са аргументите му, за да предложи 
премахването и на декорации за граждански заслуги. И все пак в изложението 
си той не пропуска да спомене, че трябва българите да не допуснат съсловни 
деления, „ако искаме да направим от Балканския полуостров втора Белгия“84, 
макар и да не отбелязва, че в Белгия съществуват и благороднически титли, 
и декорации за граждански заслуги, които обаче не носят със себе си някакви 
политически привилегии85. Така по един индиректен начин в последната сметка 
Балабанов отново напомня на аудиторията, че въпреки местните особености, 

ното събрание в Търново..., с. 158; Манолова, М. Цит. съч., 151–155). Съществува обаче и про-
тивоположното становище, според което православното духовенство в лицето на архиереите и 
„консерваторите“ се застъпват за една по-практична, по-реалистична и канонично по-издържана 
постановка, без при това да са търсили непременно църковно разделение с останалите извън 
пределите на княжеството епархии (Гримм, Э. Цит. съч., 321–327. За участието на М. Балабанов 
в дискусията вж. 321–322; Петков, П. Ст. Православните български архиереи..., 18–20; Същият. 
Българската православна църква и държавната власт в Княжество България (1879–1883) – В: Sine 
ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. София, 2010, с. 344).

82 Учредителното Българско народно събрание..., с. 122.
83 Гримм, Э. Цит. съч., 328–329; Манолова, М. Цит. съч., 158–159.
84 Учредителното Българско народно събрание..., с. 122.
85 Баламезов, Ст. Балканските конституции като източник..., 90–91, 92, бел. 2.
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трябва да се следват преди всичко моделите на по-богатите и напреднали евро-
пейски страни. 

В конкретния случай някои изследователи, не без известни основания, 
виждат по-скоро заиграване на вносителя с егалитарстки лозунги с цел печеле-
не на евтина популярност, отколкото същностно демократизиране на общество-
то чрез промени в конституционния текст86. Съвсем не е случайно, че имено 
тези членове са едни от най-лесно променените от ІV Велико народно събрание 
през 1893 г., когато фактически се позволява на княза да учредява отличия и за 
граждански заслуги87, като с това не се накърнява демократичната същност на 
Търновската конституция.

По различен начин стои проблемът с предложения отново от М. Балабанов 
на същото заседание нов член, който не присъства в проектоустава, но е фор-
мулиран в доклада на конституционната комисия и впоследствие става чл. 61. 
Той гласи: „Никой в Българското княжество не може да купува, ни да продава 
човешки същества. Всякой роб, от какъв пол, вяра и народност да бъде, свобо-
ден става, щом стъпи на българска територия“88. Напоследък въпросът за нали-
чието на роби, реалното съществуване на робовладение и борбата срещу тези 
практики в пределите на Османската империя в последните десетилетия преди 
и в първите години след Освобождението бе поставен първо от Валери Колев89, 
а малко по-късно бе по-подробно обговорен, анализиран и дискутиран от Олга 
Тодорова90 и Албена Хранова91. Ето защо тук няма да се спирам специално вър-
ху това какво от социалната практика в късното османско общество е подтик-
нало шестимата български законотворци да предложат и защитят подобен текст 
пред депутатите в Учредителното събрание.

С оглед на нашата тема би било полезно обаче да обърнем внимание върху 
аргументацията, която използва М. Балабанов, за да защити своето предложе-
ние пред колегите си в залата. В разгърналата се дискусия по повод на напра-
веното предложение той е атакуван от П. Каравелов и Яков Геров с аргумента, 
че първата част от текста, касаеща покупко-продажбата на човешки същества, е 
излишна и загрозяваща. Противно на тях П. Р. Славейков се изказва в подкрепа 
на вносителите с думите: „...такова запрещение трябва да се тури в Консти-

86 Владикин, Л. Цит. съч., 129–130; Дневници на Учредителното събрание..., с. 227. Вж. 
коментара на В. Методиев.

87 Гешева, Й. Държавната институция Велико народно събрание (1879–1911 г.). Историче-
ски аспекти. София, 2001, 188–190.

88 Учредителното Българско народно събрание..., с. 122.
89 Колев, В. Краят на „турското робство“ след Освобождението. – Историческо бъдеще 

(ИБ), 2007, № 1–2, 105–110; Същият. Източна Румелия и проблемът за робството в Османската 
империя. – Минало, 2008, № 3, 50–53.

90 Тодорова, О. Робската институция в България в периода на нейния залез. – ИБ, 2008–
2009, № 1–2, 85–141.

91 Хранова, Ал. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически 
понятия и големи разкази в българската култура ХІХ–ХХ век. Т. 2. Животът на три понятия в бъл-
гарската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София, 2011, 350–514. Относно ролята 
на М. Балабанов вж. 359–369.
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туцията, защото има още наши братия, отвлечени в робство, и между нас има 
елементи, които може би да поискат да се ползват от прежното положение на 
робите“92. От протоколите не става ясно колко и кои са ония „братия, отвлечени 
в робство“, нито кои са „елементите“, които биха поискали евентуално да се 
продължи старата практика. Но определено ораторът изхожда от принципни 
позиции и има пред очите си известни нему примери, за да подкрепи предло-
жение, идващо от средите на „консерваторите“, и така да се противопостави на 
своите идейни съмишленици „либералите“. 

В последващите си изказвания М. Балабанов и К. Стоилов не подемат и не 
развиват темата за съществуването на робопритежание и роби, захваната от П. 
Р. Славейков. Единствено от дебатите някой страничен наблюдател трудно би 
разбрал какво налага безусловното приемане на подобен конституционен текст. 
Натежава обаче становището на вносителя, че подобна клауза има в четирите 
гръцки конституции, включително и в тази от 1864 г., където тя е фиксирана 
като чл. 13. Това твърдение вече звучи достатъчно авторитетно и убедително за 
депутатите, за да приемат подобен текст, който „ще бъде чест за нашата Кон-
ституция, ... а не грозота“93. Според някои изследователи този текст е замислен 
не с конкретна практическа приложимост, а има символно значение и е насочен 
към българското население в Македония и Одринско, което остава под властта 
на султана и продължава да носи ярема на робството, казано в символичния 
смисъл на думата94.

Всъщност втората част от аболиционисткия член на Търновската консти-
туция, който гласи: „Всякой роб от какъв пол, вяра и народност да бъде свобо-
ден става, щом стъпи на българска територия“, макар и копиран от Гръцката 
конституция, е почти буквален превод на решение, взето от съдията Холт през 
1702 г., който постановява, че всеки негър, щом стъпи в Англия, става свободен 
(“as soon as a negro comes to England he is free”)95. Този пример показва трудния, 
сложен и криволичещ път на идеите, които не познават времеви граници и те-
риториални ограничения.

* * *

През 1905 г., двадесет и шест години след приемането на Търновската кон-
ституция, в предговора към изследването си „Българската конституция“ П. Ми-
люков отбелязва, че в руското общество все още имало хора, които гледали от-
високо на парламентаризма и на „политическия експеримент на „братушките“, 
т.е. на българите. В случая не ставало дума само за славянофилските кръгове, 
които буквално се чувствали обидени, че при изработването на своя основен 
устройствен закон българите предпочели „политическия опит на Запада пред 

92 Учредителното Българско народно събрание..., с. 123.
93 Пак там; Баламезов, Ст. Балканските конституции като източник..., с. 91.
94 Гешева, Й. Д-р Константин Стоилов в Учредителното събрание…, с. 63.
95 Тодорова, О. Цит. съч., 103–104, бел. № 69; Хранова, Ал. Цит. съч., 362–367.
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политическата мъдрост на Изтока“. Всъщност много преди 1879 г. българите 
обръщат основно своя поглед по-скоро към просветения и демократичен Запад, 
отколкото към мистичния и авторитарен Изток. И за тях основната дилема в 
този момент е не в коя посока да гледат, а как да „преведат“ и приложат евро-
пейския опит в българските условия, т.е. да превърнат България в „Белгия на 
Балканите“. 

М. Балабанов е сред онези образовани българи, които се обръщат както на 
Запад, така и на Изток, но се взират и в конкретните проблеми на променящото 
се българско общество. В търсенето на подходящи образци той се ръководи как-
то от известни идейни ориентири, предложени му от съвременното европейско 
общество, така също и от чист рационализъм и практицизъм към пригодността 
на чуждото, пренесено и присадено на родна почва. Може би именно поради 
тези особености в неговото мислене и поведение понякога изглеждал на съвре-
менниците, а по-късно и на изследователите непоследователен и опортюнисти-
чен. Не на всички от неговите идеи и действия е съдено да сполучат, но, струва 
ми се, никой сериозен наблюдател не би могъл да отрече, че М. Балабанов е 
воден в действията си от чисти помисли и намерения; както и никой не би могъл 
да се усъмни в неговия патриотизъм и стремеж към модернизиране и хуманизи-
ране на обществените порядки в Родината.

MARCO M. BALABANOV AT THE CONSTITUENT ASSEMBLY:
BETWEEN EUROPEAN PATTERNS AND BULGARIAN TRADITIONS

Plamen Bozhinov

(Abstract)

The study examines the activity and ideas developed by Marco Balabanov, 
a prominent public figure, politician, man of letters and one of the most brilliant 
representatives of the emerging Bulgarian national elite, when Bulgarian Constituent 
Assembly was being held in the town of Târnovo in 1879. Through documents, the 
author traces the complex and dynamic dealings of Balabanov with various ideological 
and political wings in the first Bulgarian constitutional forum, as well as Balabanov’s 
contacts with the Russian occupational government on the one hand, and with the 
Great Powers’ delegates monitoring the activity of Bulgarian parliamentarians, on 
the other hand. 

Special attention is paid both to European and to anti-European ideas, found 
in Balabanov’s parliamentary speeches and statements. They all reveal Balabanov 
as an enlightened and modern-minded politician, who was deeply concerned about 
the future of his country and who worked systematically for the creation of such a 
constitutional text that would promote Bulgaria’s modernization to the utmost degree.
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ХРАМОВЕ И ПОЛИТИКА:
БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО СТРОИТЕЛСТВО (1812–1821)

Надя Манолова-Николова

Строителството на религиозни сгради в Османската империя е тема с мно-
гобройни варианти. Специален научен интерес представлява въпросът за под-
държането или изграждането на християнски храмове в мюсюлманската дър-
жава. Дългата и сложна процедура за придобиване на разрешение, отношения-
та между местните мюсюлмани и християни и политиката на централната власт 
по църковното строителство са сред основните теми в редица публикации1. 
Същевременно изграждането на православни храмове се изследва от гледната 
точка на историята на архитектурата и изкуството по нашите земи, така че съ-
ществува значителна литература и в тази посока2. 

Относно първата половина на ХIХ в. изследователите отделят най-голямо 
внимание на 30-те и 40-те години на столетието, „когато почти няма селище, в 
което българското население да не издига нова църква [...]“3. Бумът на строи-
телството се свързва с обществената атмосфера след Одринския мир от 1829 г. 
и предприетите реформи в империята през следващите десетилетия4. Често в 
крае ведски проучвания се изтъква, че към това време са създадени възможнос-
ти за подновяване на храмовете след продължителните размирици5. Внимател-
ното разглеждане на многобройните примери показва, че строителният подем 

1 Василева, Д. По въпроса за църковното строителство по време на османската власт. – Ве-
кове, 1979, № 3, 36–41; Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. Лекции. София, Универси-
тетско издателство „Климент Охридски“, 1988, 243–245; Тодорова, О. Православната църква и 
българите, ХV–XVIII век. София, АИ „Проф. М. Дринов“, 1997; Градева, Р. За немюсюлманите и 
техните храмове в османските владения: някои наблюдения върху процедурите по получаване на 
разрешения за ремонт и поправка на немюсюлманските култови сгради през предтанзиматския 
период. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1. Миналото – исторически 
ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. София, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, 2008, 126–163 и др. 

2 Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане. София, 1977; Коева, М., 
П. Йокимов, Л. Стоилова. Православни храмове по българските земи (XV–средата на XX в.). 
Архитектура, история, библиография. София, АИ „Проф. М. Дринов“, 2002 и др.

3 Коева, М., П. Йокимов, Л. Стоилова Православни храмове по ..., с. 21.
4 Коева, М. Паметници на културата през Българското..., 126–129.
5 Обществени и религиозни сгради ХV–ХІХ в. Исторически музей – Карлово, 2006, 150–

151, 159, 165, 184, 208.
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има малко видима и изследвана предистория. Тя се отнася до инициативите за 
църковно строителство преди 1829 г., до мотивите, действията и осъществява-
нето на тези проекти при управлението на султан Махмуд II (1808–1839). 

Настоящото изложение се спира само върху един период, ограничен от 
края на завършилата с Букурещкия мир Руско-турска война (1806–1812) и из-
бухването на гръцкото въстание през 1821 г. Това е десетилетието, в което 
след приключването на войната управляващият елит се насочва към норма-
лизиране на живота в империята. Води се политика за преодоляване на де-
централизацията и сепаратизма, но с гръцкото въстание нормализацията се 
поставя под въпрос, а отношенията между християни и мюсюлмани рязко се 
влошават. С. Димитров очерта тези близо десет години като самостоятелен 
период, в който при сложна политическа обстановка влиянието на султана 
нараства, а местните лоялни управители се стремят към ред и подкрепа от 
населението6. Дали и как промените се отразяват върху храмовото строител-
ство – на този въпрос ще бъде потърсен отговор през конкретни примери без 
претенция за изчерпателност. Целта е същевременно да се провокира научни-
ят интерес към тези сравнително оскъдно изучавани години от историята на 
българското църковно строителство7.

Трудностите в работата по набелязаните въпроси са свързани с обстоятел-
ството, че в общите изследвания за ранното Възраждане този около десетгоди-
шен период е проучван само в отделни аспекти. Засягат се повече или по-малко 
събития по реализацията на Букурещкия мирен договор, участието на българи 
в сръбското въстание или в подготовката и хода на гръцкия бунт8. Българските 
исторически сведения за споменатото десетилетие не са много и до известна 
степен това е една от причините за ограничения интерес към него. 

Като ключ към историята на църковното строителство от посоченото де-
сетилетие използвам летописен разказ на известния дамаскинар, илюстратор и 
творец даскал Тодор Пирдопски. Летописът е познат като „епистолията“. Тек-
стът му е добавен върху листове в началото на Протопопинския дамаскин от 
ХVІІ в. Внимателното четене на разказа откроява две основни негови хроно-
логически части. Първата съобщава за събития от 1814 до 1820 г., а втората – 
за събития около гръцкото въстание и погромите, извършени над християните 
след 1821 г. Тъй като е обстоятелствена и емоционална, най-често в различни 
изследвания се използва втората част, илюстрираща добре атмосферата на тре-
тото десетилетие на ХІХ в. Както отбелязва М. Стоянов, най-добрият изследо-
вател на творчеството на Тодор Пирдопски, „епистолията“ не е лишена от из-
вестни литературни качества. М. Стоянов взема предвид именно нейната втора 

6 Димитров, Д. Султан Махмуд II и краят на еничарите. София, Седем дни, 1993, 73–148.
7 Коева, М. Паметници на културата през ..., 123–126. 
8 История на България. Т. 5. София, Издателство на БАН, 1985, 161–211. Тодоров, Н. Фи-

лики етерия и българите. София, Издателство на БАН, 1965; Конобеев, В. Д. Българското нацио-
налноосвободително движение: идеология, програма, развитие. София, Наука и изкуство, 1972, 
79–180. 
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част. Независимо от литературния си характер, тя предава реалистична картина 
на трудностите през 20-те години на ХІХ в. в ежедневието на българското насе-
ление от Средногорието, а и не само там9. 

Сякаш неразбрани и недооценени са поднесените събития от първата част 
на „епистолията“. Тях ще цитирам дословно:

„Ведомо буди всем ч/e/л/о/вецым и слишащы дивится много я/ко/же показа 
Б/о/г со своим гневом на наших времена и лета, що не е било от касий свет 
было: на лето 1814 доде от Б/о/га казеп, сиреч чума от исток до запад, да 
измори от света половина. Защо и други пате е доходило чума, ала толкова 
свет не е морило като сега: а от тогива насам до 1820: на султан махмудово 
царство проклято дади Б/о/г мир да бе като блгочестиво: оти вразуми Б/о/г 
султан махмуда, та дади изин да са направиха черкови нови от темел от 
едрене насам, по пловдивската каза и по пазарджишката, насякое село го-
леми и хубави, на тези времена са направи и нашата черкова: а от 1821 да 
речеш от месеца марта излезе един дявол по яналийско али паша [...]“10. 

Цитираната първа част на летописния разказ съобщава за тежките пораже-
ния от голямата чумна епидемия, разразила се през 1813–1814 г. в Пирдоп, а и 
по цялата територия на Османската империя11. Според Т. Пирдопски след нея за 
близо шест благочестиви и мирни години от 1814 до 1820 г. са построени много 
нови църкви. Авторът очертава географския ареал на новото строителство – от 
Одрин на запад, в Пловдивската и Пазарджишката каза. Той отбелязва съгра-
ждането на храма в своя градец като част от общата тенденция. Явлението е 
почти необяснимо за даскал Тодор, според когото самият Бог е вразумил султан 
Махмуд II, разрешил невиждано до тогава строителство на нови и хубави черкви. 

В своето изследване Маньо Стоянов обосновава тезата си, че даскал То-
дор е много тясно свързан с културата на Средногорието. Неговите книги се 
разпространяват не само в Златишко-Пирдопската околия и Софийско, но пре-
минават и отвъд Балкана. Те се откриват в Троянско, Ботевградско и Врачанско, 
защото Пирдоп и околията принадлежат на Ловешка епархия. Това предполага, 
че Т. Пирдопски е познавал добре епархийския регион12. Но вероятно не само 
него. В „епистолията“ наблюдението му за ново храмово строителство се кон-
кретизира за районите на юг от Средна гора, в посочените Пловдивска и Па-
зарджишка каза. След като сведението в основата си се приеме за достоверно, 
необходимо е то да бъде проверено и анализирано. 

Известно е, че според нормите на шериата ново църковно строителство не 
се разрешава. Както показа изследването на Р. Градева при определени условия 
обаче правилото е нарушавано13. Следователно основателни са въпросите към 

9 Стоянов, М. Тодор Пирдопски, книжовник и илюстратор. София, 1984, 26–27.
10 НБКМ–БИА, ръкопис № 708, Протопопински дамаскин от ХVІІ в., л. 1–1гръб.
11 Манолова-Николова, Н. Чумавите времена. София, 2004, 72–75.
12 Стоянов, М. Тодор Пирдопски..., с. 72. 
13 Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове в османските владения: някои наблю-

дения върху процедурите по получаване на разрешения за ремонт и поправка на немюсюлман-
ските култови сгради през предтанзиматския период. – В: Етнически и културни пространства на 
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твърдението в „епистолията“ дали наистина има ново строителство, или става 
дума за спазване на правилата в условията, при които започва управлението 
на султан Махмуд ІІ. Кои са инициаторите, как се осъществяват предприетите 
строителни начинания, създават ли се пречки за тях? Отговорите ще потърсим 
през наличния публикуван исторически материал, който се отнася както до по-
сочените от даскал Тодор кази, така и за райони извън тях. 

Тодор Пирдопски отбелязва в „епистолията“ построяването на църквата в 
Пирдоп като част от разгърналото се строителство. Един от ранните изследова-
тели на Пирдоп, Методи Стоянов, е очертал перипетиите, през които премина-
ва изграждането на храма „Успение на Св. Богородица“14. Като се основава на 
неговите сведения и на други косвени податки, И. Иванов поддържа тезата, че 
за църквата се предприемат законови действия към 1817 г. Издействан е ферман 
за построяването £, най-вероятно на основата на стара сграда, и строителството 
е завършено към 1819 г.15 Запазени преки документални свидетелства липсват, 
но преданията говорят за страхове от местните турци. Поради това е издигната 
висока ограда, а самото строителство е трябвало да се извърши бързо16. 

Сградата е била изцяло наново и солидно построена, което е създало впе-
чатлението у даскал Тодор, а вероятно и у неговите съвременници, за ново стро-
ителство. По-точно е предложеното обяснение на И. Иванов, че става дума за 
строителство на старо черковно място, по определени размери, каквато е тога-
вашната практика. Предполага се, че в градеца съществува българска община 
и чрез най-видните нейни първенци, от които се споменава чорбаджи Симеон, 
са предприети действия за извоюване на фермана. Приблизителното време за 
получаването му е една година. Прави впечатление, че строителството на хра-
ма става повод за мобилизиране не само на местното население на Пирдоп. В 
църковния поменик са отбелязани имената на дарители от Пирдоп, Златица, 
съседните села Буново, Смолско, Долно Камарци17. Към църквата е съществу-
вал метох, построен от Хилендарския манастир към 1828 г., под ръководството 
на същия чорбаджия Симеон (Симонко чорбаджи)18. Вероятно за заслуги към 
църквата, още през 1820 г. в поменика са вписани имената на петима йеромона-
си. Една приписка за Пирдоп на хилендарския таксидиот йеромонах Антипа от 
1782 г. е доказателство за добрите позиции на Хилендарския манастир в града 
още през ХVIII век19.

Балканите. Ч. 1. Миналото – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. 
София, 2008, 126–163.

14 Стоянов, М. Град Пирдоп, минало и сега. София, 1941, 143–147 [М. Стоянов е обърнал 
внимание на първите реформени действия на султан Махмуд ІІ след подписването на Букурещ-
кия мир, с които свързва построяването на пирдопската църква]. 

15 Иванов, И. Златица и Пирдоп през Възраждането. София, ИК „Златен змей“, 2001, 
139–143.

16 Пак там, с. 141.
17 Пак там, с. 141.
18 Пак там, 131–132.
19 Пак там, с. 144.
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Най-близкият географски пример за подобно строителство е от Копривщи-
ца. Според една легенда позволението за пирдопската църква е взето с помощта 
на видни копривщенци в Цариград20. Легендата само потвърждава силното вли-
яние на заможни копривщенци при решаването на местни въпроси. За разлика 
от строителството в Пирдоп, това в Копривщица има по-добра документална 
регистрация. Запазени са сведения от тефтера на църквата, кондиката на тър-
говския и папукчийския еснаф, султанския ферман от 1817 г. и др. Църквата е 
била разрушена през кърджалийското време и местното общество се заема с 
новото £ съграждане. Според кондиката на папукчийския и търговския еснаф 
копривщенските заможни фамилии се обединяват около тази идея и я подкре-
пят финансово. Строителството на църквата става повод за пренаписване на ес-
нафския устав от старите времена, както и за вписване на нови негови членове. 
Впрочем много силен мотив за участие в общото дело и на нечленове на еснафа 
е споменаването на имената на дарителите за здраве или упокой в църковните 
служби21.

Строителството е завършено вероятно към 17 юли 1817 г. Това се предпо-
лага заради каменните надписи по външните стени на църквата. Само няколко 
дни по-късно, от 23 юли 1817 г., е издаден султански ферман до кадията в Плов-
див, с който не се допускат проверки по делата на храма „Св. Успение Богоро-
дично“ в Копривщица без специален ферман от Цариград22.

Тефтерът на църквата дава информация, че събирането на средства за въз-
становяването £ е започнало девет години преди 1817, т.е. към 1808 г. Осчетово-
дяването на сметките започва на 10 май и приключва на 10 ноември 1817 г. При-
близителната сума е над 8000 гроша23. Първите подписи за действителността 
на окончателната равносметка, направена в тефтера на църквата на 20 ноември 
1817 г., са тези на Тодор х. Вълко, Никола х. Тодович, Вълко Моравен, Михал 
Люта, Геро Душков и проигумен Пантелеймон Хилендарец24. Тези прочути коп-
ривщенски имена вероятно са свързани най-тясно със съграждането на храма и 
неговото документално осигуряване. Изключение прави духовното лице – Пан-
телеймон Хилендарец. В тефтера, вероятно от по-стар документ, той вписва 
старите парусии до октомври 1817 г., като добавя и нови от есента на същата 
година. Споменава се още като йеромонах и проигумен25. 

Позната личност от културната ни история със същото име и чин е йеро-
монах Пантелеймон, проигумен Хилендарски, изготвил русенския препис на 

20 Стоянов, М. Град Пирдоп, минало и сега..., с. 143.
21 НБКМ–БИА, № IIA 7667.
22 Стайнова, М. Опис на турските документи за църковнонационалната борба на българ-

ския народ и за християнските църкви в Османската империя ХV–ХІХ в. София, Изд. на НБ „Св. 
св. Кирил и Методий“, 1971, с. 60, № 260 от 23 юли 1817. 

23 Евтимий, Арх. Неиздадени материали по миналото на Копривщица. Юбилеен сборник 
по миналото на Копривщица, събрал проф. арх. д-р Евтимий. София, 1926, 619–627.

24 Евтимий, Арх. Неиздадени материали..., с. 627.
25 Евтимий, Арх. Неиздадени материали..., 630–632.
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„Паи сиевата история“ от 1809 г.26 Досегашните оскъдни сведения за неговия 
живот показват, че между 1809 и 1826 г. не се знае къде пребивава той27. Споме-
наването му в копривщенския тефтер като една от водещите фигури на храмо-
вото строителство и организация води до предположението, че става дума за съ-
щия монах. Възможно е боевете за Русе през 1810 г. да са предизвикали оттегля-
нето му към по-спокойно място в Балкана, в Копривщица. Бъдещи проучвания 
биха могли да потвърдят или отхвърлят това предположение. Няма съмнение 
обаче, че по повод на храмовото строителство в този град йеромонах Пантелей-
мон от Хилендарския манастир, както и други монаси са играли важна роля. Те 
са споменати в публикуваните части на тефтера, който днес е в неизвестност28.

Двата примера от Пирдоп и Копривщица имат обединяващи характеристи-
ки: строителството се движи в рамките на утвърдените правила, с искане на раз-
решение за възстановяване на храмовете на старо място; изградени са солидни 
постройки, създали впечатлението, а и самочувствието за ново строителство; 
финансово се мобилизират местните общности; водеща роля имат хилендар-
ските монаси и заможните местни първенци. В двата случая няма пречки нито 
от регионалните, нито от централните власти за извършване на строителството, 
придобиването на необходимото разрешение е сравнително бързо29. Така впе-
чатлението на даскал Тодор Пирдопски, изразено в „епистолията“, в общи ли-
нии се потвърждава.

Пирдоп и Копривщица се намират в периферията на Пазарджишката и 
Пловдивската каза. В централните казалийски градове има големи и красиви 
църкви, построени през 30-те години на XIX в. Внимателното проследяване на 
оскъдната документация показва, че тук строителният подем е предшестван 
от важни промени, настъпили в наблюдаваното десетилетие. В началото на 
XIX в. Пловдив се превръща в огромна работилница, обхващаща широк реги-
он от подбалканските, средногорските и родопските селища, както и градовете 
от равнината. Абаджиите в града получават привлегии и занаятът преживява 
силен тласък на развитие. След абаджиите за градски първенци се смятат пър-
вомайсторите на кожухарите, кафтанджиите и бакалите. От 1819 г. те започват 
да участват в митрополитското управление30. Изобщо периодът от 1810 г. до 
началото на 20-те години се характеризира с надмощие на еснафите в общин-
ските институции31.

26 Иванов, Й. Български старини из Македония. София, 1970, с. 272, № 130, 132.
27 Радев, Ив. Таксидиоти и таксидиотство по българските земи XVIII–XIX в. В. Търново, 

Абагар, 1996, 167–169.
28 Евтимий, Арх. Неиздадени материали..., с. 632.
29 Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове..., с. 156.
30 Снегаров, И. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. – Сб. БАН, 41, 1949, 83–84.
31 Либератос, А. Финансиране на училищата на Балканите през XIX в. Някои бележки въз 

основа на примери от Пловдив и Габрово. – В: Балканските измерения на фамилията Мустакови. 
Сборник с материали от международна научна конференция, Габрово, 18–19 септември 2007. 
София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 266–268.
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В Пловдив към това време постепенно се установява видната копривщен-
ска фамилия Чалъкови – Стоян и Вълко. Различни са предположенията за вре-
мето, когато се преместват в Пловдив, вариращи между 1815 до 1820 г.32 Това 
намира потвърждение в тефтера на копривщенската църква „Св. Успение 
Богородично“, защото семействата на двамата братя и майка им са вписани 
като дарители на църковни одежди, донесени една година след построява-
нето £ през 1818 г.33 В условията на общ подем в Пловдив представители на 
фамилията предприемат стопански дейности в огромни мащаби. Навлизат в 
градския обществен живот и управлението на църкви, училища и пловдив-
ската болница34. 

Трудно е да се конкретизира ранната ктиторска и попечителска дейност 
на Чалъковци в Пловдив. Засега, основавайки се на описанието, направено от 
К. Моравенов, може да се посочат няколко примера. Към 1825 г. Вълко Чалъ-
ков, наричан още Големият Вълко, определя редовен епитроп на църквата „Св. 
Богородица“ и въвежда строг отчет на приходите и разходите35. През същата 
година братята Чалъкови започват събиране на средства за храма, продължи-
ло до 1844 г.36 В. Чалъков обновява малката църква-параклис „Св. Никола“, на 
чието място имало „вехта по-малка черковка“37. Чорбаджи Вълко прави богато 
спомоществувание, заедно с мнозина други българи, за църквата „Св. Петка“38. 
Макар оскъдна, имаме информация за аналогични действия в Пловдив от други 
копривщенци. В началото на XIX в. църквата „Св. Константин и Елена“ поч-
ти рухва. Инициатива за нейното възстановяване поема Тодор Моравенов през 
1810 г. и в продължение на 20 години събира около 200 хиляди гроша. Благода-
рение на тази подготовка В. Чалъков издейства ферман през 1830 г. и храмът е 
построен две години по-късно39. Примерът на Т. Моравенов е харесан от Вълко 
Куртович Чалъков, наричан Малкият чорбаджи Вълко, и приложен към 1814–
1816 г. за църквата „Св. Неделя“. С тази разлика, че той вложил 10 000 гроша 
за църковен капитал, който нарастнал многократно до 1830 г., когато храмът е 
издигнат наново40. 

Пловдивският пример е добра илюстрация как сложността на отношенията 
в градската социална мрежа рефлектира върху възможностите за поддържането 
и обновяването на храмовете. Според К. Моравенов в годините около Гръцкото 
въстание покривът на митрополитския храм „Св. Марина“ протекъл. Някой из-

32 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив (Принос към българското духовно възраждане). 
Пловдив, Христо Г. Данов, 1981, с. 76.

33 Евтимий, Арх. Неиздадени материали ..., с. 628.
34 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив..., 76–77, 81.
35 Моравенов, К. Паметник на Пловдивското християнско население в града и за общите 

заведения по произносно предание. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1984, 146–147.
36 Пак там, с. 139.
37 Пак там, с. 151.
38 Пак там, с. 157.
39 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив..., с. 139.
40 Моравенов, К. Паметник на Пловдивското християнско население..., с. 155.
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вестил на конака за смяната на няколкото керемиди и тъй като не било искано 
разрешение, църквата е глобена с 8000 гроша41. За разлика от горепосочените 
пловдивски храмове, няма сведения Чалъковци да са се намесвали в управле-
нието и във финансовите дела на митрополитската църква, може би това реше-
ние има известен политически характер42.

В Пловдив няма строителство, което да е запомнено като ново през десети-
летието след 1812 г., каквито са случаите от Пирдоп и Копривщица. Очевидно 
тук предприемането на църковен градеж е дело, зависимо от редица фактори, от 
социалните напрежения между еснафите и старата аристокрация, от политиче-
ските и обществени стратегии на техните представители. Без да обобщавам, на 
основата само на разгледаните примери ще посоча, че намесата на Чалъковци 
и на други представители на новата заможна прослойка за възстановяване на 
старите пловдивски църкви и за слагане на ред в тяхната отчетност започва в го-
дините от наблюдаваното десетилетие. Бумът на църковното строителство през 
30-те години на века е подготвен, както отбелязва Моравенов, с ограничаване 
на злоупотребите, защото „от 1810 до 1820 забраха черковите да събират и имат 
пари“43. Още нещо към различията от Пирдоп и Копривщица – в информацията 
за тези промени не се споменават имена на духовници. Може би въпросът не е 
проучен в тези детайли.

Друг пример от Пловдивския район е Калофер. След големите пожари от 
1772 и 1799 г. към 1810 г. монахините възстановяват нормалния живот в де-
вическия манастир „Св. Въведение Богородично“. Ферманът за манастирската 
църква е издаден през 1815 г.44

В началото на XIX в. както в Пловдив, така и в близкия Татар Пазарджик 
абаджийският еснаф придобива силни обществени позиции. Разрушеният от 
1791 г. храм „Св. Богородица“ е възстановен през 1801 г. Според И. Батаклиев 
това става възможно и с подкрепата на местния управител Асан бей Кавано-
зоглу45. Инициативата принадлежи на епископ Дионисий Агатоникийски. 
Църквата отново е разтурена през 1804 г., а възстановяването £ е дело на цяло-
то население с водещата роля на абаджийския еснаф. Бележка в кондиката на 
еснафа отразява внесените суми през юли 1815 г., когато е извършено второто 
престрояване на храма. Постройката е масивна, разделена на пет отделения, 
с горен етаж, на който от двете страни има по един параклис, а на покрива на 
сградата – три кубета46. През 1834 г. при голям пожар в махалата „Вароша“ 
църквата изгаря, което налага новото £ изграждане в следващите години.

41 Моравенов, К. Паметник на Пловдивското християнско население..., с. 140.
42 Моравенов, К. Паметник на Пловдивското християнско население..., 138–145; Либера-

тос, А. Финансиране на училищата на Балканите през XIX в..., с. 270.
43 Пак там, с. 153.
44 Грошева, Хр. Девическият манастир „Св. Въведение Богородично“ в Калофер. – В: Об-

ществени и религиозни сгради ХV–ХІХ в. Исторически музей – Карлово, 2006, 220–221.
45 Батаклиев, И. Татар Пазарджик. Историко-географски преглед. София, 1923, с. 122.
46 Николова, П. Документални свидетелства за църковното строителство в Пазарджик през 

Възраждането. – В: Обществени и религиозни сгради ХV–ХІХ в. Исторически музей – Карлово, 
2006, с. 159.
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В първите десетилетия на XIX в. епископ Дионисий е главна фигура в ду-
ховния живот на местното християнско население от Пазарджишката еписко-
пия. Неговият живот не е изучаван в детайли, но според И. Батаклиев той е бъл-
гарин от съседно пазарджишко село. Монах в Зографския манастир, Дионисий 
е изпратен в града като таксидиот. Тъй като епископското място било свободно, 
патриархът го ръкополага за Агатоникийски епископ. Вероятно тези събития 
се разгръщат в началото на XIX в. С качествата си на добър проповедник и во-
дач той спечелва доверието на местния бей Каванозоглу. Доброто състояние на 
Пазарджишката епископия завършва с кончината на Дионисий през 1827 г. Две 
години по-късно митрополията е разграбена от преминаващата военна част на 
Исмаил паша, а епископията е премахната47.

Епископ Дионисий има големи заслуги не само към пазарджишкото хрис-
тиянско население. Според Г. Димитров той освещава нова църква в Панагюри-
ще през 1818 г.48 Църквата „Св. Въведение Богородично“ е строена с майстори 
от Банско и Дебърско, но засега подробностите са твърде оскъдни, за да се пра-
ви анализ. Църковната сграда е била солидна, но изгаря през 1876 г. по време на 
Априлското въстание.

Примерите, разгледани дотук, очертават разнообразните обстоятелства 
през второто десетилетие на XIX в., при които се предприема строеж или 
поправяне на православни храмове. В наличните данни, основани повече на 
колективната памет, използвана от местните изследователи, няма оплаквания 
за възпрепятстване на храмовото строителство от страна на централната или 
местната власт. Излизайки извън Пловдивската и Татарпазарджишката каза, ще 
открием още подобни сведения. 

Катедралният храм „Св. Димитър“ в Сливен изгаря през 1815 г. в резултат 
на голям пожар в центъра на града. Запазените икони от 1817–1825 г. подсказ-
ват, че църквата е била възстановена приблизително към тези години49. В Чирпан 
храмово строителство няма, но през 1818 г. в града е построен Светогорският 
метох, където с църковни и еснафски пари се поддържа мъжко килийно учили-
ще50. В малкия Брезник църквата „Св. Петка“ била разрушена през 1804 г., но 
престроена от 10 май до 11 юли 1818 г. Ктитори са местните духовници поп Кръ-
ста и протопоп Павел51. Краеведите разглеждат нейното обновяване като част от 
променената политика на Кара Фейзи в края на живота му. През 1814–1816 г. 
той предприема голям строеж на водопровод за града, завършил към 1820 г.52 

47 Батаклиев, И. Татар Пазарджик ..., с. 98, 186.
48 Димитров, Г. Княжество България. Ч. 1, с. 200, цит. по: Батаклиев, И. Татар Пазарджик. 

Историко-географски преглед..., с. 184.
49 Кирова, М. За религиозните храмове в Сливен преди Освобождението. – В: Обществени 

и религиозни сгради ХV–ХІХ в. Исторически музей – Карлово, 2006, 152–154.  
50 Събчев, Н. История и етнография на град Чирпан. Чирпан, 1938, с. 155, 159, 182.
51 Манолова-Николова, Н., П. Желева. Летописни бележки от Средна Западна България. 

София, ИК „ЛИК“, 1999, с. 83.
52 Нешев, Г. Стари църкви и манастири в Брезнишко. – В: Брезник и Брезнишко. София, 

2005, с. 54; Асенов, П. Из възрожденското минало на Брезнишкия край. – В: Брезник и Брезниш-
ко. София, 2005, с. 95.
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Впрочем и други местни управители са били подтиквани от Високата Порта да 
предприемат обществено полезни дела с цел да се ограничат богатствата им, 
натрупани в размирните времена53. Според едно предание Кара Фейзи присъст-
вал на освещаването на църквата през 1818 г., даже по негово желание имало 
възпоменателен надпис на арабица. През 1925 г. надписът бил изхвърлен с на-
реждане на Софийския митрополит Стефан54.

Възстановяване на храмове се извършва в Габрово. През 1804 г. набързо се 
съгражда двускатна, с малки прозорчета църква „Св. Успение Богородично“ на 
мястото на изгорелия през 1798 г. храм „Св. Петка“. По-продължително време, 
от 1804 докъм 1816 г., се строи отново малката църква „Св. Троица“. Към 1810–
1811 г. се възстановява третата църква „Св. Йоан Предтеча“, като през 1814 г. 
майстор Георги от Трявна изработва изящен иконостас55.

Сведенията от Елена потвърждават практиката да се поправят или разши-
ряват съществуващи храмове в началото на XIX в. Църквата „Св. Николай“, 
изгорена през 1800 г., е възстановена тайно през 1804 г., а стенописването е из-
пълнено през 1818 г. През 1813 г. еленчани подновили и разширили параклиса 
„Св. Успение Богородично“, като отгоре направили одаи, вероятно за килийното 
училище. В 1812 г. пък е построен параклисът „Рождество на Пр. Богородица“ в 
центъра на кметската махала56. През 30-те и 50-те години на XIX в. параклисите 
са заменени със солидни храмове. 

Един прекрасен пример от наблюдаваното десетилетие е църквата „Св. Ар-
хангел Михаил“ в Трявна. През 1798 г. тя е опожарена и обновена през 1819 г. 
Външността на храма не издава, че вътрешното пространство е обширно, за-
вършено с великолепен дърворезбен иконостас57. Подобно строителство се осъ-
ществява в Търговище (Ески Джумая). Според запазената кондика през 1818 г. 
се строи параклис „Св. Успение Богородично“ като са изброени имената на 170 
дарители. Тъй като той става тесен, през 1832 г. се изгражда нов храм58. 

Много оскъдни, но има налични сведения от Македония. В с. Ваташа, 
Тиквешко, каменният надпис от 1817 г. вероятно е свързан с градежа на църк-
вата „Св. Успение Богородично“, а върху патронната икона зограф от Велес е 
отбелязал 1819 г.59 Манастирът Бигор – „Усекновение главата на св. Йоан Кръ-
стител“ – увеличава църковния храм през 1800 г. и надгражда манастирските 

53 Димитров, С. Султан Махмуд II и краят на еничарите..., 132–133.
54 Нешев, Г. Стари църкви и манастири в Брезнишко..., с. 54.
55 Шулекова, Ю. Църковна архитектура в Габрово. – В: Обществени и религиозни сгради 

ХV–ХІХ в. Исторически музей – Карлово, 2006, 217–219.
56 Славов, В., Хр. Медникаров, П. Д. Петков. Храмове в Еленска духовна околия. София, 

2002, с. 39, 46, 64. 
57 Коева, М. Паметници на културата през ..., с. 124.
58 Петкова, Й. Ескиджумайските кондики – свидетелство за дарителството през Възражда-

нето в Търговище. – В: Българското дарителство. История, съвременност и перспективи. Карло-
во, 2003, 47–48.

59 Иванов, Й. Български старини из Македония. София, Наука и изкуство, 1970, с. 84. 
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сгради от 1812 до 1814 г.60 Манастирът „Св. Николай“ на р. Треска край с. Ши-
шево, Скопско, след стогодишно запустяване е възстановен през 1816 г.61

Събраните и изложени примери доказват, че впечатлението на Т. Пирдоп-
ски в първата част на „епистолията“ за разгърнато храмово строителство не се 
отнася само за района на Пловдивската и Татарпазарджишката каза. В първи-
те години от управлението на султан Махмуд II се възстановяват, престрояват, 
разширяват или поправят редица църкви. Преки данни за възпрепятстване на 
храмовото строителство няма, макар че в колективния спомен се пази страхът 
от реакцията на местното мюсюлманско население. Това е причината, поради 
която даскал Тодор дава много рядко срещаното в български текстове „благо-
честиво“ определение за началните управленски години на Махмуд II. 

Инициатори за църковното строителство са локалните български общно-
сти, духовниците и издигащите се първенци, чиито действия сравнително бър-
зо имат резултат. Имената им, там, където те са известни, оставят трайна следа 
в обществения живот и регионалната икономика. Това дава основание да се из-
тъкне, че ангажирането с църковното строителство им създава солиден социа-
лен престиж. Трябва да се отбележи, че строителството не се легитимира като 
българско, но се подразбира като такова. То се възприема за неотменна част от 
полето на „своето“, то е в полето на „собствената“ местна институция. Гръцко-
то въстание и влошаването на отношенията между християни и мюсюлмани, 
последвалите промени и голямото строителство от 30-те години на XIX в., ко-
гато се преизграждат много от изброените по-горе църкви, слагат отпечатъка на 
забравата върху коментираното десетилетие. Този кратък период се нуждае от 
по-задълбочено проучване, но изложеното дотук дава основание да се изкаже 
становището, че големият строителен бум от 30-те години на XIX в. се предше-
ства от своеобразно „начало“ в десетилетието след 1810–1812 г. 

CHURCHES AND POLITICS: 
BULGARIAN RELIGIOUS BUILDINGS (1812–1821)

Nadia Manolova-Nikolova

(Abstract)

The article presents information from the early reign of Mahmud II for the 
construction of Orthodox churches in the Ottoman Rumelia. Analyzed examples of 
church construction in the period 1812–1821, shows that during these years was a 
good social environment for its implementation. During the Greek uprising (1821–
1829) worsened relations between Christians and Muslims in which the construction 
of churches was severely limited. New impetus for church construction began in 
1830, based on the achievement of the period 1812–1821.

60 Пак там, с. 85.
61 Пак там, с. 86.
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СТРУМИШКА ЕПАРХИЯ ПОД ДУХОВНАТА ВЛАСТ 
НА МИТРОПОЛИТ ЙЕРОТЕЙ (1861–1876)

Вера Бонева

След отнемане на автокефалията на Охридската архиепископия през 1767 
г. в прилежащия на град Струмица регион се обособява църковноадминистра-
тивна област със статут на митрополия. Струмишката митрополия се намира 
под духовната юрисдикция на Цариградската патриаршия, като може да се при-
еме, че тя се явява приемник на съществувалата през Средновековието цър-
ковна област с център същият град. Според един кратък материал на Марин 
Дринов след 1767 г. струмишкият митрополит носи титлата „всечестен стру-
мишки и тивериополски [митрополит] и екзарх на Българска Македония“ – ο 
Στρωμνίτζης και Τιβεριουπόλεως υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας1.

Териториалният обхват на епархията е представен през 1870 г. в анонимна 
дописка от Струмица2, публикувана в цариградския вестник „Македония“, ре-
дактиран от Петко Рачов Славейков. „Струмица е един градец [с] не повече от 
2200 къщи – уточнява авторът. – Той зависи политически от Солун. Собствени 
села на Струмица са около 75. Епархията Струмичка е много широка. Стру-

1 Дринов, М. Няколко думи за титлите на Костурския митрополит и на някои други гръцки 
владици в Македония. – Период. сп. БКД, 6, 1888/89, № 27, 342–343. Позовавайки се на публи-
кувани от Патриаршията списъци с титулатурата на различните митрополитски длъжности от 
1855 г., харковският историк уточнява, че в средата на XIX век българският етноним е свързан 
и с титлата на костурския владика. М. Дринов обяснява тези особености като привидна компен-
сация за ликвидирането на автокефалията на Охридската архиепископия. Титлата на Костурския 
митрополит, посочена в споменатия от Дринов сборник, е „всечестен костурски [митрополит] 
и екзарх на цяла стара България“ – ο Καστοριάς υπέρτιμος και έξαρχος πάσης παλαιάς Βουλγαρίας.

2 В ненормираната българоезична книжовна среда на ХІХ век името на града фигурира в 
два варианта – Струмица и Струмница. Вторият е по-широко разпространен. Тук ползвам ут-
върдилото се през ХХ век име – Струмица. При представянето на цитатите съм допуснала лека 
нормализация на езика с цел доближаването му до съвременното звучене. Периодичните издания 
цитирам без да посочвам под линия техния книжовен жанр (списание или вестник), само откро-
явам заглавията чрез шрифт италик. Цитираните български предосвобожденски издания са по-
пулярни сред специалистите, занимаващи се с историята на Македония през ХІХ век, и подобни 
уточнения биха натоварили излишно текста. Повече за съответните издания вж. в Стоянов, М. 
Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични 
издания 1806–1878. Т. 1. София, 1957; Т. 2, 1959; Енциклопедия на българската възрожденска 
литература. Велико Търново, 1996; Архив на Юрдан Карастоянов. Възраждането в Македония. 
Материали от българския възрожденски печат. София, 2009. 
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мишкийт владика заповедва на 9 каази, освен Струмичката. Малеш каазаса е 
под негово духовно управление, такожде Радовиш и Тиквеш“3. Известно уточ-
нение в споменатата насока се намира и във вестник „Le Courier d’Orient“ от 
1871 г. Там е отбелязано, че струмишкият митрополит властва над православ-
ното население в 3 кази и две нахии – общо 178 села4. 

Следвайки правилата на утвърдената във времето кадрова политика спря-
мо подвластните му епархии, през 1861 г. цариградският патриарх Йоаким ІІ 
(1860–1863) определя за струмишки митрополит гърка Йеротей Камбаянис. 
Образован и начетен духовник, той отговаря на формулираното от Патриарше-
ския събор, заседавал в Цариград през февруари с.г., правило да познава езика 
на своите духовни поданици и да може да води църковнославянско богослу-
жение5. Независимо че при установяването на новия владика в Струмишко не 
съществува активно антипатриаршеско движение, той не е приет безрезервно. 
Основната причина произтича от това, че гръцка общност в митрополитския 
център не съществува. Подобно е положението и с другите подвластни на мит-
рополит Йеротей селища. Както свидетелства анонимен дописник на вестник 
„Турция“, „в Струмица [няма] нито една гръцка фамилия, освен владиката и 
неговите съдошляци“6. За разлика от другите епархии в Македония, в Стру-
мишко е слабо и влиянието на неправославните конфесии, провеждащи про-
пагандна дейност на Балканите – католици и протестанти. 

Успоредно с това трябва да се отбележи обстоятелството, че модерни-
зационните процеси в областта на културата, образованието и съзнанието за 
общ ностна идентичност се развиват с относително слаба интензивност7. Това 
създава предпоставки за поддържане на елинизма – в писмената комуникация, 
училищното дело и частично в богослужението. В писмо до архимандрит Ан-
тим, носещо дата 27 май 1859 г., Димитър Миладинов отбелязва следното: „О, 
колко съжалявам за безчувствието, невежеството и гръкоманията в Струмица. 
Колко желателно би било, ако със средствата на някой родолюбец, там се под-
държаше един славянски учител, който да преподава на младежта майчиното 
мляко“8. Аналогични са и наблюденията на сътрудник на излизащия в Браила 
вестник „Българска пчела“, нарекъл се „един велесчанин“. Той еднозначно 
заявява, че до установяването на митрополит Йеротей в Струмица тамошното 

3 Македония, 4, № 87, 10 октомври 1870. 
4 Превод на споменатата дописка се съдържа във вестник „Турция“. Текстът е препубли-

куван и в съвременен документален сборник (Турция, 7, № 37, 30 октомври 1871; Македония. 
Сборник от документи и материали. София, 1978, с. 270).

5 Повече за събора от 23–24 февруари 1861 г. вж. в Бурмов, Т. Българо-гръцката църковна 
распря. София, 1902, 173–179; Бонева, В. Българското църковнонационално движение 1856–
1870. София, 2010; Вж. и официалното издание на Вселенската църква, съдържащо текста на 
утвърдената от форума концепция за реформи в славянските епархии, известна с името „Петна-
десетте точки“: Ιωακείμ ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και οίκουμενικος 
πατριάρχης [Константинопол, февруари 1861].

6 Турция, 2, № 2, 17 юли 1865. 
7 Документи и материали за историята на българския народ. София, 1969, с. 97. 
8 Братя Миладинови. Преписка. София, 1964, 87–88.
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население тъне в „глубокия сън на елинизма“9. Последното твърдение е малко 
пресилено, тъй като съществуват категорични свидетелства, че през първите 
години от управлението на Йеротей гръцкият език в богослужението и учеб-
ното дело не е налаган насилствено на епархиотите. Приоритетът на гърцизма 
в едно или друго селище се дължи по-скоро на елинското образование на съ-
ответния учител или свещеник. 

През първата половина на 60-те години митрополит Йеротей провежда 
относително гъвкава църковноуправленска политика. Той не препятства цър-
ковнославянското богослужение10, като на гръцки език се служи системно 
само в митрополитския храм. В останалите църкви свещениците, които по 
правило не владеят гръцки, служат на църковнославянски. Пак от това време 
са и първите инициативи за надмогване на елинизма в образователното дело. 
Цитираната по-горе дописка от „един велесчанин“ завършва така: „Жителите 
струмички от две години насам почнаха да ся разбуждат мало по мало от глъ-
бокият сън на елинизмът. Тий по съветът и наставлението на едного съгражда-
нина и ученаго мужа, който честеше там за търговия, беха отвориле бугарско 
училище и беха поставили в него бугарин учител, за да им се учат децата на 
бугарский язик. Научавами ся обаче сега от верен източник, че негово преос-
вященство г[осподи]н Йеротей Струмичкий митрополит, понуждаем от завист 
и фенерска злоба, изпъдил учителят и училището им затворил. Последствие 
на беззаконната тая негова постъпка, децата ся разтуриле и неколко из них са 
принудиле да отидат во Солун, за да ся учат в тамошното училище на запад-
ната пропаганда“11. Съществуват и други данни от първата половина на 60-те 
години на ХІХ век, свидетелстващи за несбъднатата амбиция за отхвърляне на 
елинистическите образователни практики в региона12. 

На проблемите за църковното състояние на Струмишка епархия е посветен 
подробен доклад на битолския консул Михаил Хитрово с дата 15 май 1864 г.13 
Документът е съставен след лично посещение на дипломата в Струмица и голяма 
част от систематизираните в него факти са резултат от пряко наблюдение и от 
подробния разговор с митрополит Йеротей. Битолският руски консул одобрява 
Йеротей и регистрира отстъпчивостта на архиерея спрямо искането за църков-
нославянско богослужение. Противно на твърдението на цитираната по-горе до-
писка, дипломатът пише, че владиката се старае да не препятства образовател-
ните инициативи на струмичани. Изрично е отбелязан и фактът, че епархиотите 
редовно и в пълен размер плащат дължимите църковни данъци и такси. 

Представената от М. Хитрово идилична картина на отношенията между 
православното население в Струмишко и митрополит Йеротей по всяка веро-

9 Българска пчела, 1, № 29, 13 декември 1863. 
10 Иванов, Й. Български старини из Македония. София, 1970, с. 176.
11 Българска пчела, 1, № 29, 13 декември 1863.
12 Документи за Българското възраждане от архива на Стефан Веркович 1860–1893. София, 

1969, с. 107.
13 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Документи и мате-

риали. Т. 2. Януари 1864–май 1867. София, 1990, 50–53.
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ятност не е съвсем точна. Съществуват сведения за конфликти между влади-
ката и епархиотите по конкретни въпроси на упражняването на църковната 
власт14. Някои извори подсказват, че в определени моменти архиереят прене-
брегва основни морални норми15. Критикуван е и за индиферентно отношение 
към архиерейските си задължения16. Независимо от тези отделни случаи, към 
средата на 60-те години в епархията все още не е поставен открито въпросът 
за отстраняването на патриаршеския митрополит или за бойкот на данъчната 
политика на Вселенската църква. 

Първите български училища в Струмишка епархия се появяват именно в 
средата на 60-те години – в Радовиш, Ново село, Дабиля, Василево, Водача, 
Панчево17. Като цяло обаче учебното дело се развива бавно, а самоуправлен-
ските институции се появяват по-късно и трудно укрепват18. Тези тенденции 
поставят Струмишка митрополия в групата на църковните области от Маке-
дония, където опозицията спрямо Вселенския престол се разгръща по-късно, 
а модернизацията на образованието и културния живот се осъществява с по-
ниска интензивност в сравнителен план със съседните епархии19. Описаното 
състояние на обществения живот е валидно до началото на 1867 г. 

В дописка от Струмица с дата 11 март 1867 г. е описан конфликтът между 
митрополит Йеротей и жителите на Малешевската каза, отнасящ се до конста-
тирани от местните лидери неточности в „черковните хесапи“. Установявайки 
измама в събирането на църковните данъци и злоупотреби с общите пари, два-
десет и двама чорбаджии от Берово подписват документ, наречен „съгласител-
но“. Чрез него се настоява пред местните власти да бъде направена ревизия на 
черковната каса и ако се докажат злоупотреби, владиката да бъде отстранен. 
По донос на митрополита опозиционните лидери са изправени на „истиндак“ 
пред меджлиса. Някои от тях са наклеветени в заговор срещу светската власт 
и затворени в конака. Последното обстоятелство нажежава антивладишките 
страсти. След застъпничество от страна на местните мюсюлмани затворни-
ците са освободени. Обвинението, че „бунят народа“ против правителство-
то отпада. „Това са клевети фанариотски – настоява сътрудникът на вестник 
„Турция“ от Струмица, – не са тези бунтовници, но бунтовници са тия, които 
съсипаха раята царска и я докараха до просия. След това работата се отнесе 

14 Димевски, Сл. Историjа на македонската православна црква. Скопjе, 1989, с. 365. 
15 Димитров, Г. Г. Княжество България в историческо, географическо и етнографическо 

отношение. Ч. 1. София, 1894, 441–442.
16 Българска пчела, 1, № 29, 13 декември 1863; Съветник, 1, № 16, 8 юли 1863; Турция, 4, № 

6, 26 август 1867. 
17 Църковно-училищно дело в Струмишко. – Илюстрация Илинден, 1938, № 3, 10–18. 
18 Църковен архив, 3. Стъкмил Д. Мишев. София, 1931, с. 211, 219, 231–233. 
19 Повече за развоя на споменатите процеси в другите македонски епархии през 50-те и 

60-те години на ХІХ век вж. в Димевски, Сл. Историjа на македонската православна црква. Ско-
пjе, 1989, 322–382; Траjановски, Ал. Борбата на велешаните за еманципациjа од Цариградската 
патриjаршиjа и прогонувањето на грчкиот владика. – Гласник. Институт за национална история 
[Скопие], 1, 1996, 97–101; Петров, П., Хр. Темелски. Църква и църковен живот в Македония. 
София, 2003, 57–96. 
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до Скопие – уточнява дописникът, – отдето дойде тефтичшия и разгледа ра-
ботата по-тънко, па като разбра нашата правда, [в]зе със себе си от запрените 
шестима, които да са при каймакам-паша даваджии за неправедно нанесената 
беда“20.

Успоредно със споменатия сблъсък се разгръщат и все по-настойчиви ис-
кания за допускане на църковнославянски език при богослужението в митропо-
литския център21. Не закъснява и „дебатът“ между владиката и струмичани по 
въпроса за езика на обучение в местното училище. В резултат от него се стига 
до арест – този път на учителя Захарий22. На въпроса защо е хвърлил в затвора 
учителя, митрополит Йеротей отговаря, че Захарий е твърде млад да преподава 
и няма необходимите документи. Владиката се позовава на името на авторитет-
ния български търговец в Цариград Христо Тъпчилещов, който според Йеро-
тей е обещал да изпрати в Струмица по-подходящ учител. Историята завършва 
по много показателен начин, за който свидетелства струмишкият дописник на 
вестник „Македония“: „Като са чини учител[ят] Захарий от владиката сургун 
на назнайно место и народ[ът] у трета ден като се научи, отидоха при владиката 
и като чуха горните му изречения всякой се изпълни от гнев. И му рекоха на 
владиката: „Господине, що ти е тебе меракот и с кое право се подиграваш ти с 
нас като с малки деца и ни гониш народност толкова безчестно? Дали оти сме 
православни, а па ти като началник на православието в епархията ни читаеш 
оти си началник и на совестите ни? Гледа се оти по той хесап сметаш и от днес 
[в]земи си го православието, [за] което сме на гърците длъжни, та чукай се с 
глава с него. Ми ке се подчиниме под некое друго духовно началство. И така, 
тое същийт ден до вечера направиха едно съгласително писмо и ся записаха 
около 160 фамилии, направиха пълномощен господина Константина Руссе да 
ходи в Солун при лазаристите и да направи с них в техно имя един заговор за 
подчинението им под духовното покровителство и началство на папата“23.

Акцията по създаване на видимост за готовност да бъде приета унията с 
католическата църква е съпроводена с прошение до централната власт в Ца-
риград, съдържащо искане за отстраняване на митрополит Йеротей. Чрез свое 
писмо от 31 октомври 1867 г. струмичани упълномощават постоянните българ-
ски представители по църковния въпрос в столицата да подадат прошението до 
Високата порта, като докажат и устно „нашите нужди и страдания от нашийт 
владика Йеротея, който против царското дозволение ни гони народността и 
езика“. Мотивите за декларираната претенция са свързани основно с преслед-
ването, на което е подложен учителят, издържан от общата каса, „от която са 

20 Турция, 3, № 39, 25 март 1867. Вж. и Македония, 1, № 31 (43), 1 юни 1867; Галчев, Ил. 
Българската просвета в Солунския вилает. София, 2005, 37–38.

21 Научен архив на Българската академия на науките (НА БАН), ф. 14к, оп. 1, а.е. 242, 
л. 1–2. 

22 Македония, 1, № 49, 4 ноември 1867; № 50, 11 ноември 1867. 
23 Македония, 1 , № 50, 11 ноември 1867. 
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заплащаха и са заплащат и днес гръцките учители“24. Очевидно процесите на 
конфронтация с елинизма в Струмица са достигнали до степен, при която идея-
та за обучение на роден език и за създаване на „народно училище“ се превръща 
в предпоставка за остра опозиция срещу поставения от Вселенската църква. 

В неблагоприятна насока се развиват и отношенията между архиерея и 
първенците на Тиквеш. Тамошният учител също е подложен на преследване 
заради езика и съдържанието на преподавания от него учебен материал. Опо-
зиционните настроения срещу Йеротей в Тиквеш и в прилежащите села през 
1868 г. създават условия за поява на слух, че българите и в тази част на епархи-
ята проявяват готовност да се приобщят към унията. В доклад с дата 3 февруари 
1869 г. до посланик Николай Павлович Игнатиев руският консул в Солун Алек-
сандър Лаговски потвърждава версията, че тежненията към уния в Тиквеш са 
резултат от „гоненията“, на които Йеротей подлага своите духовни поданици25. 

В началото на 1869 г. голямото тиквешко село Ватоша също надига глас 
срещу Йеротей. Селяните недоволстват, че създаденото от тях преди шест го-
дини училище не може да се укрепи заради интригите на владиката. „Шестима 
учители ни е изпъдил [Йеротей] и ний все пак си намервахме и установлявахме 
другиго – свидетелства анонимен ватошанин. – Ви[е] ще можете да си предста-
вите само борбата, която водят нашите селяни с вразите на народността и езика 
ни. Но уви, додето това пиша, училището ни стои пак празно, учителят ни г. 
Георги Милетич е изпъден [от] нема и два месеца, гръкоманите се радват, а ний 
въздишаме. Дано даде Господ доволно сила и постоянство на нашите съотече-
ственици да устоят и сега в тежкото изкушение, да си намерят друг сходен тям 
учител и да възстановят училището си, за да им ся не губят децата по тъмата на 
невежеството. Отчаяни сме обаче, защото виждаме, че доде[то] е този народен 
враг в Струмица ний мъчно ще можем и да намерим, и да задържим учители, 
а какво да правим не знаем!“26. Конфликтът става обект на интерпретации в 
дипломатическата преписка. В цитираното по-горе писмо на руския солунски 
консул Ал. Лаговски се посочва, че формалните причини за митрополитските 
гонения срещу учителя Г. Милетич са скалъпени и неоснователни. Те са прово-
кирани от нарастващата опозиция срещу патриаршеския поставеник и не могат 
да донесат нищо добро на православната църква27. В саморъчно написано пис-
мо до в. „Македония“ въпросният учител представя подробно основните етапи 
от неколкомесечните гонения спрямо неговата личност, споделяйки с читате-
лите на популярното издание, че е учуден от упорството и последователността, 
с които митрополит Йеротей преследва не само него, но и привържениците и 

24 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив 
(НБКМ–БИА), ІІ А 4590. Документът е публикуван в: Македония. Сборник от документи..., 
с. 230. 

25 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Документи и мате-
риали. Т. 3. Май 1867–декември 1869. София, 2002, с. 421.

26 Македония, 3, № 27, 31 май 1869. 
27 Русия и българското националноосвободително движение..., 420–421. 



121

семейството му, воден от желание да не допусне оставането на законно наетия 
от общината учител в Струмица28.

През пролетта на 1869 г. е съставен проект на назначена от османското 
правителство българо-патриаршеска комисия по искането на българите за учре-
дяване на самостойна православна йерархия29. Според лансирания от нея про-
ект Струмишка епархия би трябвало да влезе в диоцеза на бъдещата Българ-
ска църква. Патриарх Григорий VI (1867–1871) отхвърля това предложение и 
в коригирания от него текст на проекта цялата митрополия остава в пределите 
на Патриаршията. Очерталото се противостояние в позициите на различните 
фактори по българо-патриаршеския конфликт слага своя отпечатък и върху раз-
растващите се противостояния между владиката и епархиотите в Струмица и 
прилежащия £ регион. 

Традиционните противоречия около езика на преподаване в училището 
през лятото на 1869 г. прерастват в нов открит сблъсък между българската общ-
ност в Струмица и митрополит Йеротей30. Във връзка с обвинения от страна на 
владиката, че местният учител не разполага с достатъчно учебници на българ-
ски език, за да го преподава успешно в училището, струмичани отправят призив 
към сънародниците си от другите части на България да им окажат съдействие за 
решаването на този проблем31. Малко след оповестяването на случая глас срещу 
Йеротей надигат и българите от Кавадарци, които обвиняват архиерея, че сее 
раздори между отделни фамилии и квалифицират делата му като „безчеловеч-
ни, безсъвестни и опач/с/ни“32. 

През лятото на 1869 г. Струмица преживява страшно бедствие. Пожар из-
пепелява почти целия град. Човешките жертви са сравнително малко, но голя-
ма част от сградите и имуществото на струмичани са унищожени. Събитието 
създава предпоставки да се организира широка кампания за подпомагане на 
пострадалото население. През септември 1869 г. привременният архиерейски 
събор на новосъздаващата се Българска църква отправя послание до различни 
общини, в което настоява да се окаже парична и материална помощ на право-
славното население в Струмица да възстанови изгорелите сгради на църквата 
и училището си. Призивът е „всякой да [до]принесе колкото може на тия по-
страдавши наши братя“33. Тази инициатива е показателна за факта, че подчер-
тано политическият характер на българо-патриаршеския конфликт за църковна 
самостойност не е неглижирал социалните функции на православните инсти-
туции, функциониращи върху българската етническа територия. Акцията дава 

28 Македония, 3, № 11, 8 февруари 1869. 
29 Вж. повече за дейността и решенията на тази комисия в Бурмов, Т. Българо-гръцката 

църковна распря, 426–439; Бонева, В. Българското църковнонационално движение 1856–1870, 
848–874.

30 Ванчев, Й. Новобългарската просвета в Македония през Възраждането. София, 1982, с. 94. 
31 Македония, 3, № 26, 24 май 1869. 
32 Македония, 3, № 35, 26 юли 1869. Вж. и Галчев, Ил. Българското самосъзнание на насе-

лението в Македония през Възраждането. София, 2005, 270–271. 
33 НБКМ–БИА, ф. 19 (Тодор Икономов), а.е. 75, л. 3. 
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резултат, тъй като събраните средства от различни епархии и селища постъпват 
в касите на временната българска църковна управа още през декември 1869 г.34 
Няма преки данни дали тези пари веднага са изпратени в Струмица, но самото 
обстоятелство, че през март 1870 г. в града вече функционира училище, ръково-
дено от Ак/г/апий Войнов, е знак за ефективността на кампанията35.

От друга страна, трагичните последици от пожара нажежават допълнител-
но страстите между струмичани и митрополит Йеротей. В част от коментарите 
около тези събития се съдържат преки обвинения срещу владиката, че се въз-
ползва от бедствието, за да притиска финансово гражданите, които са останали 
„без покрив и без насъщния хляб“36. Трудностите около възстановяването на 
местното училище продължават и през следващите години, като общината не 
спира да търси допълнителни „подкрепителни сили“ от влиятелни дейци и от 
други общински центрове за връщане на училището в руслото на нормалната 
образователна дейност37. 

През лятото на 1869 г. пожарът на антивладишките страсти в Струмица се 
разгаря с допълнителна сила от поредния конфликт около съдбата на следващия 
учител, нает от общината, за да преподава „по български [език] елементарните 
науки“. Ангажирали високообразования даскал срещу добра за времето заплата 
от 40 турски лири годишно, струмичани не са сигурни, че той няма да се пре-
върне в поредната жертва на „интригите и гоненията“ на митрополит Йеротей. 
В дописката, разкриваща тревогите за съдбата на народното училище, те спо-
делят и нелицеприятния факт, че по внушения на владиката учениците от гръц-
ките училища хвърлят камъни върху българския учител – „да го безчестят и да 
го прогонят“38. Споменатите събития получават широк отзвук в цялата епархия. 
По повод Йеротеевите гонения спрямо учителя в Струмица в приписка от с. 
Ватоша, Тиквешко, се споменава, че пречките пред „нашите епархиоти и еди-
нородни братя струмичани да тръгнат в правий път на образованието“ трябва да 
се възприемат като опит от страна на владиката да застеле епархията с „мъглата 
на гърцизма“39. Пак по това време в основните селища на епархията започват 
да се чуват все по-категорични гласове за неплащане на църковни данъци и за 
пълно откъсване от духовната опека на Цариградската патриаршия40. 

Острият конфликт между Йеротей и неговите духовни поданици, разгорял 
се през пролетта и лятото на 1869 г., излиза и извън епархията. В три поредни 
броя на в. „Македония“ е публикувана „жалбата“ на струмичани от патриарше-
ския владика, отправена до българските представители по църковния въпрос в 

34 Македония, 4, № 7, 6 декември 1869. 
35 Маркова, З. Българската екзархия 1870–1879. София, 1989, с. 73. 
36 Право, 4, № 25, 16 август 1869. Вж. и Право, 4, № 27, 30 август 1869. 
37 Показателно в това отношение е писмото на струмишките общински лидери до Стефан 

Веркович от 22 февруари 1871 г. (Документи за Българското възраждане от архивата на Стефан 
Веркович..., 266–267.) 

38 Македония, 3, № 26, 24 май 1869. 
39 Македония, 3, № 33, 12 юли 1869. 
40 Македония, 3, № 37, 9 август 1869; Право, 4, № 37, 8 ноември 1869. 
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Цариград. Въпреки специфичната си форма (български език с гръцки букви), 
въпросното изложение представлява един от най-информативните документи 
от 1869 г., отразяващи локалните параметри на църковния въпрос в тази част на 
Македония. На основание на множество факти, свидетелстващи за опитите на 
Йеротей за елинизация на епархията, както и за некоректното му поведение спря-
мо православната общност в цялост, е формулирана молба представителите да 
поемат Струмишка епархия под свое „покровителство“ и да се търсят начини за 
отстраняването на митрополита грък41. Аналогично по съдържание прошение е 
депозирано и пред местната административна власт. В него директно е поискано 
каймакаминът да окаже съдействие за отстраняване на владиката и за изпращане 
в Струмица на митрополит от новосъздаващата се Българска църква42. 

В самия край на 1869 и през първите два месеца на 1870 г. основната част 
от селищата в Струмишка епархия отхвърлят властта на митрополит Йеротей 
и провъзгласяват присъединяването си към новосъздаващата се автономна Бъл-
гарска църква с име Екзархия. В с. Неготино, Тиквешко, събитията са ускорени 
от натиска на административните власти върху местните свещеници, които от-
казват да споменават името на владиката и на Патриаршията в богослужението. 
Арестите на непокорните дават обратен на очаквания от Йеротей резултат. Не 
само в споменатото село, но и в прилежащата му околност в началото на 1870 г. 
властта на Вселенската църква е отхвърлена еднозначно. Аналогично е положе-
нието и в Тиквеш, Радович, Малешево43. 

Фактическото прекъсване на голяма част от селищата в Струмишка епар-
хия с подчинеността на Вселенския престол е отразено в писмо от Новоселска-
та община, Щипско, до архимандрит Павел в Лесновския манастир – 25 януари 
1870 г. Споменавайки, че при пристигането си в Ново село владиката е отседнал 
в една свещеническа къща като частно лице, местните първенци уточняват, че 
той вече не е считан за духовен предстоятел от мнозинството православни в 
Струмица, Тиквеш и Щип. „А колко[то] за Патриархия[та], казват [местните], 
отдавна сме я забравили и совсем отфърлиле <...> А за свещениците в града ни 
и во селата ни – народни са; в масата народна добре следуват. За Отец техни 
признават Народното духовно правление44 и стоят непреборими от фенереца 
и от неговите удари. Правим ги в прах лукавствата му“45. Допускайки с по-
следното твърдение, че отхвърленият от паството митрополит Йеротей се намира 
в някаква странна връзка с Дявола, новоселци категорично се ангажират с идеята 

41 Македония, 3, № 31, 28 юни 1869; № 32, 5 юли 1869; № 33, 12 юли 1869. Вж. също Право, 
4, № 25, 16 август 1869. 

42 Македония, 3, № 35, 26 юли 1869.
43 Македония, 4, № 23, 7 февруари 1870. 
44 В случая новоселските първенци имат предвид временната управа на Българската църква 

в Цариград, състояща се от Привременен смесен съвет и Привременен архиерейски събор. По-
вече за тези (полу)признати до издаването на Фермана за учредяване на Българската екзархия 
колективни органи на йерархическа власт вж. в Бонева, В. Българското църковнонационално 
движение..., 875–902.

45 НБКМ–БИА, II А 189. Документът е публикуван в: Македония. Сборник от документи..., 
250–251.
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за присъединяване на региона и цялата епархия към създаващата се Българска ек-
зархия. От същото писмо става ясно, че общините в отреклите се от Патриаршията 
македонски епархии поддържат помежду си тесни контакти, включващи както об-
мен на информация, така и създаване на предпоставки за координирани действия. 

Митрополит Йеротей не приема безропотно желанието на епархиотите да 
се откъснат от духовната му опека. През февруари 1870 г. той подлага на го-
нение двама свещеници и трима коджабашии от Струмица и околните села, 
„защото изхвърлили из черквите си името му“ и „подписали махзари за при-
съединението си с Българската черква“46. Престоят на петимата непокорници 
в местните зандани засилва недоволството срещу архиерея и симпатиите към 
опозиционерите: „Жителите са в голямо нажаление – свидетелства цитирана-
та дописка – как таквиз обвинения от гръцкийт владика са могли да накарат 
властта да запре тези человеци, които не са направили нищо противно на пра-
вителствените закони“. В потвърждение на убеждението си в невинността на 
обвинените от владиката техни съграждани струмичани отправят арзухал до 
мюдюрина Халил бей и до солунския валия. Искането за освобождаване на на-
клеветените затворници е представено пред властите и от група граждани – 
„150 души мъже, жени и деца“, които остават в продължение на часове пред 
конака, настоявайки за оневиняване и освобождаване на опозиционерите. Мал-
ката демонстрация постига своята цел – затворниците са оневинени и пуснати 
на свобода, а единичните привърженици на владиката не смеят да повдигнат 
глас в негова подкрепа47. 

Независимо от упорството на струмичани в опозиционната им дейност 
срещу митрополит Йеротей, епархията не влиза в пределите на Българската 
екзархия. Скоро след прокламирането на Фермана от 27 февруари 1870 г. жи-
телите на Струмишката каза отправят писмено прошение до великия везир, в 
което заявяват, че не признават властта на гърка владика и искат да бъдат при-
съединени към българската йерархия48. Аналогично прошение през пролетта 
на 1870 г. е съставено и от името на всички селища, включени в обхвата на 
митрополията: „Епархията съгласно и единодушно писала на Бълг[арския] Ар-
хиерейски Събор, т.е. на българската черква в Цариград, да я моли и очаква да 
бъде припозната за техна. И ний обичаме да верваме, че подир много време ще 
чуем, че в Струмица се е въздигнал некой храм, в който народът да се моли Богу 
на матернийт си язик, което досега още не е станало. В Струмица нема ни един 

46 Македония, 4, № 28, 24 февруари 1870. 
47 Македония, 4, № 31, 7 март 1870. 
48 Екземпляр от документа на османотурски език се съхранява в Църковноисторическия и 

архивен институт при Българската патриаршия. При превода вероятно е допусната неточност 
в датировката, разполагаща документа през декември 1869 г. Съдържанието му обаче изрично 
показва, че Ферманът от 27 февруари 1870 г. е вече факт и че той именно е основанието на стру-
мичани да претендират да им бъде изпратен владика от Българската църква (Събев, Т., Р. Васи-
лев. Принос към историята на движението за църковнонационална независимост. – В: Събев, Т. 
Избрани съчинения върху историята на църквата. Велико Търново, 2005, 530–531).
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грък, нито влах“49. Молбата на струмичани за присъединяване към Екзархията 
е оставена без последствие. Така съдбата на този разбунил се срещу властта на 
Патриаршията регион на Македония през следващите години продължава да 
бъде доста проблематична. 

В хода на водените през 1871 г. преговори за промяна на Фермана от 27 
февруари 1870 г. Патриаршията проявява известна склонност да допусне при-
съединяване на Струмишка епархия към Българската екзархия. До такава корек-
ция обаче не се стига. Нереализирана остава и идеята, лансирана през 1873 г. в 
някои опозиционни на Вселенската църква среди, Струмишката митрополия да 
се приобщи към екзархийската Велешка епархия. При учредяването £ обаче – в 
началото на 1873 г., подобна промяна не е предвидена. В берата на екзархий-
ския митрополит Дамаскин Велешки са включени само селищата от Велес и 
прилежащата му епархия50. Сред основните причини за този развой е високата 
пропатриаршеска активност на митрополит Йеротей. В случая обаче не може 
да се отрече и обстоятелството, че местното население не успява да се ангажира 
с твърда и последователна позиция по въпроса. Махзарите с молби за присъе-
диняване към Екзархията от Радовишката, Тиквешката и Струмишката каза са 
депозирани пред властите сравнително късно – през 1872 г.51 Не са предприети 
и опити за по-активни лобистки инициативи в споменатата насока – както пред 
местните управници, така и пред Високата порта. 

Успоредно с това Българската екзархия оказва съдействие на струмича-
ни да получат ферман за църква, в която да се извършва църковнославянско 
богослужение52. През 1871 г. укрепва и училището им, ръководено от учителя 
Агапий Войнов53. Създадената през 1869 г. в митрополитския град църковна об-
щина провежда системна политика на дистанциране от властта на митрополит 
Йеротей. Тези обстоятелства поддържат напрежение сред малката проелинис-
тическа групировка, която не иска да се примири със закриването на гръцкото 
училище поради слаб интерес към неговата образователна дейност. В началото 
на 1872 г. дори се разпространяват слухове, че неколцината привърженици на 
„фанариотина“ се готвят да убият свещеника поп Тодор, успял да организира 
закупуването на къща, адаптирана за православен храм, и получил разрешение 
за водене на църковнославянско богослужение в храма. Според цитираната по-
горе дописка във в. „Право“ на 8 март с.г. тези слухове придобиват реално изме-
рение. Поп Тодор и учителят Агапий са нападнати във вечерните часове от „фа-
нариотската духовна пасмина – елинските паликарета“, пребиваващи постоянно 
или временно в Струмица. Свещеникът е пребит почти до смърт, а даскалът успя-
ва да се отърве с уплаха и с няколко синини от бастуните на „важните димогерон-

49 Македония, 4, № 87, 10 октомври 1870. 
50 Маркова, З. Българската екзархия 1870–1879. София, 1989, с. 82. 
51 Маркова, З. Българската екзархия 1870–1979, с. 79. 
52 Право, 7, № 5, 10 април 1872. 
53 Ванчев, Й. Новобългарската просвета в Македония..., с. 94. 
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ти“54. Административната власт реагира с арести на отявленото насилие, което 
според струмичани е организирано със знанието и благословията на митрополи-
та. При все това конкретните извършители остават ненаказани, а недоволството 
на епархиотите, че митрополитската власт се интересува само от укрепването на 
гърцизма и от финансово облагодетелстване на нейните поставеници нараства. 

Възползвайки се от дистанцираността на светската власт спрямо волята 
на мнозинството епархиоти за прекъсване на йерархическите връзки с Патри-
аршията, митропоплит Йеротей увеличава натиска си за прекратяване на бъл-
гарското богослужение. „През празниците на Рождество [Христово] – свиде-
телства дописка от началото на 1873 г. – поп Тодор, свещеник на българската 
черкова, са повика от каймакамина; този чиновник му запрети да извършва 
своите свещенически длъжности; освен това, той му запрети да не посещава 
къщите, нито селата български, и което е повече – той му поиска поръчител-
ство, че ще се съобрази с тази заповед. И понеже свещеникът отказа да даде 
такова поръчителство, каймакаминът го тури в затвор. След няколко дена све-
щеникът са освободи“55. Скоро след това поп Тодор отново е арестуван – този 
път заради погребение, което извършил по желание на роднините на покойника 
и против волята на митрополита. В отговор на настояванията на местните пър-
венци да спрат репресиите срещу свещеника каймакаминът отговаря, че „той 
не познавал никаква Българска Екзархия и че поп Тодор нямал никакво право 
да извършва своите черковни длъжности“. Описаните събития намират косвен 
отзвук в дипломатическата преписка. Част от консулите на Великите сили, пре-
биваващи в Солун, са категорични, че през 1873 г. постъпателното нажежаване 
на антипатриаршеските страсти в епархиите, принадлежащи към Солунския 
вилает, сериозно застрашава обществения ред и спокойствието в региона56. 

След описания по-горе случай в Струмица и в околните села всички чер-
ковни служби се поемат от верни на Патриаршията духовници. Към края на м. 
януари 1873 г. положението е следното: „Поп Тодор все е затворен. В околните 
села гръцките попове служат литургия в българските църкви с помощта на зап-
тиетата. Ако има сватба, годениците се завождат с[ъс] заптиета в черквите и са 
пресилват да им са благославя съединението от гръцки попове. Новорождените 
деца тоже се грабят от родителите и са предават на гръцките попове да ги кръ-
щават. Такова е състоянието, в което българите са докарани от малко време на-
сам ПРОТИВ ФЕРМАНА НА СУЛТАНА, който ги освободи от фанариотския 
деспотизъм“57. Не по-различна е ситуацията в Малешево, където владиката пра-
ви неуспешни опити за събере църковните данъци58. 

През лятото на 1874 г. са арестувани десетина общински първенци от Беро-
во, които се противопоставят на желанието на митрополита да наложи пълното 

54 Право, 7, № 5, 10 април 1872.
55 Право, 7, № 46, 29 януари 1873. 
56 Маркова, З. Българската екзархия 1870–1879, с. 84. 
57 Право, 7, № 46, 29 януари 1873.
58 Право, 8, № 8, 24 март 1873; Източно време, 1, № 45, 21 декември 1874. 
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59 Документи и материали за историята на българския народ..., 208–209.
60 Напредък, 9, № 47, 21 юни 1875; № 50, 12 юли 1875; Източно време, 2, № 26, 9 август 

1875. 
61 Маркова, З. Българската екзархия 1870–1879, с. 89.
62 Ден, 1, № 26, 4 август 1875. 
63 Източно време, 2, № 26, 9 август 1875. 
64 Ден, 1, № 36, 13 декември 1875. 
65 Централен държавен архив – София, ф. 1318 (Патриарх Кирил), 1, а.е. 3737, л. 1–4. 

си господство над региона. В жалбите до местните власти и до великия везир 
се настоява да спре вмешателството на архиерея в общинските дела на епархио-
тите и да не бъдат подкрепяни опитите му да наложи силом властта си, която по 
дефиниция и същност би трябвало да се уповава на духовен авторитет, а не на 
административни разпоредби59. 

Силното влияние на митрополит Йеротей върху светските власти в Стру-
мица и Солун довежда до забавяне на допитванията по чл. 10 на Фермана за 
учредяване на Българската екзархия60. Преди да започнат тези допитвания вла-
диката периодично обикаля селищата, в които има привърженици, и събира 
подписи в полза на Патриаршията и в своя подкрепа61. Заповедта за провежда-
нето на истилямите е издадена от вилаетската управа в Солун през май 1875 г. 
При все това владиката успява да убеди струмишкия каймакамин Митхад ефен-
ди да забави началото на допитването. Нещо повече – той осигурява няколко 
заптиета, които да обикалят по селата и да събират печати от мухтарите върху 
празни листи с цел съставяне върху тях на документи в полза на Патриаршията. 
Депозираната в Солун жалба на православното население срещу митрополита 
и каймакамина за незаконно облагане на християните от Берово с данъци е ос-
тавена без отговор. Всичко това създава предпоставки за настояване на епархи-
отите при реалното започване на истилямите „да се извади измежду население-
то владиката Йеротея, както и царският ферман го изисква <…> другояче нема 
да са дойде до добър резултат, защото владиката, подпомаган от каймакамина, 
насилом със затваряние и биене може да накара населението да се произнесе 
в полза на Патриаршията“62. Пак през август 1875 г. оплаквания от подобни 
насилнически действия идват и от общините в Кавадарци, Ватоша и Неготино, 
където владишкото господство над православното население се осигурява от 
Йеротеевия наместник поп Петър63. 

Описаните обстоятелства нажежават обществената атмосфера. В дописка 
от Струмица с дата 13 декември 1875 г. се отбелязва, че през август с.г. е наста-
нало „голямо смущение“ сред цялото население „против фанариотина Йеро-
тея“64. Недоволство е обхванало не само православните, но също така турците и 
евреите – заради насилническите управленски действия на владиката, водещи 
до периодично нарушаване на реда и спокойствието. Констатации за нестих-
ващо напрежение сред епархиотите присъстват и в дипломатическите доклади 
на руския консул в Солун, адресирани до посолството в Цариград през цялата 
1875 г.65 В периодично изпращаните от християните махзари до вилаетските 
власти и до правителството писма изрично се отбелязва, че Йеротей е нежелан 
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за архиерей. В много от селищата той не е допускан в храмовете, а в струмиш-
ката църква владишкият трон е обвит с черно покривало – ритуал, който се 
прави при смърт на управляващ владика. Този красноречив жест еднозначно 
свидетелства, че населението няма да направи никакъв компромис в претенция-
та си за отстраняване на упорстващия в желанието си да властва с груба сила 
архиерей. Отказвайки да плащат църковни данъци, да търпят насилия и обиди, 
струмичани заявяват, че очакват Високата порта да ги избави максимално скоро 
от „ръцете на този немилостив караманлио фанариотин“66. 

През 1876 г. допитванията в Македония по въпроса за църковната принад-
лежност на православните прекъсват поради започналите размирици в евро-
пейските части на Османската империя. Независимо от това, митрополит Йеро-
тей Струмишки е отстранен от епархията, върху чието православно население 
през последните пет години от архиерействането си е господствал с неприсъщи 
на духовната власт административно насилничество и непремерена грубост. 
Това решение на Вселенската патриаршия успокоява за кратко време страстите 
в региона, но не разрешава много от висящите въпроси за йерархическата под-
чиненост и църковното управление на Струмишката митрополия. 

EPARCHY OF STRUMICA UNDER THE CLERICAL RULE
TO METROPOLITAN YEROTEY (1861–1876)

Vera Boneva

(Abstract)

The article presents main facts concerning the relationship between metropolitan 
Yerotey (1861–1876) and the Bulgarian communities located within the territory of 
Eparchy of Strumitca. During the first five-six years after the arrival of metropolitan 
Yerotey in Strumica the contacts with local Christians were relatively peaceful. 
Gradually the relations became tense. This situation was the result of the attempts 
of the bishop to obstruct the development of the Bulgarian educational activities. 
Metropolitan also tried to prohibit use of the Bulgarian language in the liturgy. In 
1867 Christians demanded his resignation. However, Yerotey retained his position 
– even after the proclamation of independence of the Bulgarian Exarchate in 1870. 
According to the Sultan’s Firman of 27 February 1870 the Eparchy of Strumica 
remained outside of the Bulgarian Exarchate. In these circumstances Metropolitan 
Yerotey was continued ruling Eparchy until the beginning of the Eastern Crisis – 
1876. The last years of his residence in Strumitca were marked by dissatisfaction and 
tensity among the Christians. Laity and clergy permanently insisted on joining the 
Eparchy of Strumica the Exarchate. 

Vera Boneva
66 Ден, 1, № 36, 13 декември 1875.
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МАЙСТОР НИКОЛА ФИЧЕВ – 
ИЗКУСЕН ДЪРВОДЕЛЕЦ И УСТАБАШИЯ

Стефана Вълчева

Майстор Никола Иванов/ич/ 
Фичев – Колю Фичето (1800, Дря-
ново–15. ХI. 1881, Търново) e без-
спорно най-популярният строи-
телен предприемач и национален 
архитект от 40-те–70-те години на 
ХIХ в. Неговото творчество се ко-
ментира във всички изследвания 
на възрожденската архитектура 
не само защото е с впечатляващ 
обем – десетки са сградите, които 
изгражда, но и като пример за вър-
хово постижение в мостострои-
телството, църковната, обществе-
ната и жилищната архитектура.

Колю Фичето1 оформя най-
представителния и сложен тип на българския храм от епохата на Възраждане-
то – куполна трикорабна псевдобазилика (черквите „Св. Троица“ – Свищов и 
„Св. св. Константин и Елена“ – Търново). В началото на 40-те години, когато 
се утвърждава масивното засводяване на градските църкви, той построява „Св. 
Рождество Богородично“ – Търново (1842–1844), при която най-предпочита-
ният и разпространен църковен тип, безкуполната трикорабна псевдобазилика 
с масивен свод, „се явява в класически вид“2. И ако в църковната архитекту-
ра Фичето се конкурира с изключително талантливи строители от Брацигово, 

1 На ктиторски надпис от 1847 г. в главния храм на манастира „Св. Троица“ – Търново, е 
отбелязано: „ма/й/стор Никола Иоанович от село Дряново“. През 1855 г. майсторът се подписва 
Колю Фичолу, а в 1858 г. – уста Колю Фичи (Майстор Никола Иванович Фичев (уста Колю Фиче-
то) 1800–1881. София, 1953, с. 70; Стойков, Г. Майстор Алекси и майстор Колю Фичето. София, 
1976, 144–147).

2 Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане. Архитектура и изкуство 
на българските църкви. София, 1977, с. 135.

Майстор К. Фичето. 
Икономова къща, таван на салона, 1859 г.

9 Българското възрожденско общество...
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Трявна или с македонските майстори, то в обществената е всепризнат лидер. 
Уникални образци на възрожденската култура са Беленският мост (1865–1867), 
Покритият мост-безистен на Ловеч (2.VII.1874–1876)3, Ханът на хаджи Николи 
Д. Минчооглу в Търново (1858 г. или 1862 г.) и Конакът (Къшлата) – Търново 
(1873–1874)4. Каменният мост на р. Янтра при Бяла впечатлява както с предста-
вителните си размери и конструктивните новаторски решения, така и с изуми-
телната си пластична украса, която го превръща в завършено художествено тво-
рение и висша архитектурна проява. По дължина (276 м) мостът отстъпва само 
на съоръжението (1529 г.) над р. Марица при Свиленград5. По конструкция и 
украса се съизмерва с елитарна западноевропейска архитектура6. За Беленския 
мост в. „Дунав“ съобщава, че е „направен доста изкусно и е извънредно голям“, 
като журналистите заключават: „нарядко има такива мостове“7. Този проект на 
майстора се използва от османските чиновници, твърдят дописниците, за да 
илюстрират модернизацията на Дунавския вилает пред новоназначените гене-
рал-губернатори, които също го представят като доказателство на възможности-
те и икономическия напредък на империята.

В 50-те–70-те години на XIX в., период на активна творческа дейност на К. 
Фичето, в Османската империя отдавна са регламентирани правата на христи-
яните на свободно вероизповедание и строителство на молитвени домове. Бъл-
гарската нация се е реализирала икономически, забогатява и започва да изявява 
своите финансови възможности, включително в културата и архитектурата. Но 
едва ли само тези благоприятни обстоятелства: власт, която е приела идеите 
за реформи и европеизация, за да възпира фанатизма на поданиците си мю-
сюлмани, както и наличен капитал в българската общност за мащабно строи-
телство при гарантирана от управлението възможност, превръщат майстора от 
Дряново в твореца, който „оформя окончателно чертите на българския стил в 
архитектурата“8. Икономическите и политическите условия за неограниченост 
на творчеството не са достатъчни. Не е достатъчна и подчертаната му стро-
ителна дарба, дори перфектният усет на архитекта за обем и пространство9. 
Или личните предпочитания на проектанта към красивата архитектура с из-

3 Лалев, Ив. Малко известни моменти от строителството на Покрития мост в Ловеч. – В: 
Юбилейна научна конференция по случай 190-годишнина от рождението на първомайстор Ни-
кола Фичев (Колю Фичето). София, 1991, 34–38; Ечков, Пл. Покритите мостове в Ловеч. Ловеч, 
2007, 5–6.

4 Решението за строеж на нов конак в Търново се взема на 3 юни 1873 г. (Дунав, 9, № 782, 
10 юни 1873).

5 Любенова, И. Старите мостове в България. София, 1984, с. 41.
6 Ф. Каниц пише, че мостът е „най-красивата творба на българското строително изкуство“, 

„изненадващо... монументален“, „извънредно грижливо изработен“, „великолепна постройка“, 
„най-съвършената нова хидротехническа постройка в Турция и би направила чест дори и на 
най-кадърните европейски техници“ (Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. София, 1995, 
с. 183, 185). 

7 Дунав, 1, № 34, 20 окт. 1865; 2, № 125, 13 ноември 1866.
8 Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. Лекции. София, 1988, с. 249.
9 Стойков, Г. Цит. съч., 89–91, 114.
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искани пропорции и пластични детайли в украсата, с майсторска направа на 
конвексно-конкавните повърхности и свободната вълнообразна линия, трудно 
постижима архитектурна задача за други строители10. За да се наложи неговият 
специфичен архитектурен почерк и да се отъждестви с национален, е необхо-
дим възложител, който има потребност от творчество в строителството. Трябва 
да се е появило и общество, за да го оцени, да разбира съвършената естетика и 
качествата на предлаганата архитектура. Н. Фичев строи в централните север-
нобългарски райони, в икономически развити и културно напреднали българ-
ски земи. Поръчките правят генерал-губернаторът на Дунавски вилает Ахмед 
Мидхат паша (1822, Цариград–8.V. 1884, Таиф), управителите на Ловеч, Севли-
ево и Разград, мютесарифите на Търново и мюдюрът на Дряново, българската 
община в Свищов, монашеските братства на Преображенския и Светотроицкия 
манастири – Търново, на Килифаревския и Плаковския манастири, църковни 
настоятелства от Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Дряново, гражданите 
на Търново: Стефан Пенев Ахтаря, хаджи Николи Д. Минчооглу, хаджи Минчо 
Ст. Хаджицачев, фабрикантът Стефан Н. Карагьозов, хаджи иконом Васил от 
Дряново и др. За османската власт майсторът проектира мостове, чешми11 и 
конаци, за сънародниците си – черкви, камбанарии, монашески килии и мана-
стирски стопански сгради, маaзи, ханове и жилища. Следователно професио-
налните контакти на К. Фичето са с управители от местнaта османскa власт 
или със заможни и уважавани българи, някои от тях са от националните водачи 
на движенията за църковна независимост и новобългарска просвета. Възло-
жителите на частните проекти са хора от средите на буржоазията с познания 
и култура, с възможности да разграничат неговото творчество от останалата 
строителна продукция, да гарантират художествената му стойност и да наложат 
предпочитанията си в съвременната архитектура.

Майстор К. Фичето оформя българския стил в архитектурата, като предава 
строителните си виждания на значителна група последователи (над 60 майсто-
ри, включително учениците) от Търново и административно подчинените му 
селища в Средна Стара планина12. Сред строителите, които започват да работят 
по новия начин, преобладават майсторите от Дряновска нахия13. Преминалите 
„фичевата школовка“ следват почерка му до началото на XX в., но не винаги ус-

10 Тулешков, Н. Първомайстор Никола Фичев – живот и творчество (1800–1881). – В: Пър-
вомайстор Никола Фичев, творец на Възраждането. Сборник доклади от Националната научна 
конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Първомайстора – Дряново, 27 
октомври 2000 г. София, 2001, с. 81.

11 Радев, Ив. История на Велико Търново XVIII–XIX в. Велико Търново, 2000, с. 229. Ав-
торът твърди, че майсторът построява „Али-Пашовата чешма“ (днес не съществува), която се е 
намирала до западния край на Стамболовия мост в Търново. Т. Драганова описва 54 възрожден-
ски чешми, включително две при моста (изворната Шулнаря и малката на юг), но не съобщава за 
чешма с подобно име (Драганова, Т. Търново през XIX в. – Известия на Окръжния исторически 
музей – Велико Търново, 5, 1972, с. 185).

12 Тулешков, Н. Цит. съч., 82–84.
13 Пенчев, Н. Д. Строителни традиции в Дряновския край. – В: Дряново и Дряновският 

край, 1, 1983, 120–123.
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пяват да претворят, например в църковната архитектура, елегантната триизмер-
на крива или пропорциите на пространствата, пластичността на заимстваните 
фасадни детайли и пр. Много по-добре учениците се справят при направата на 
камбанарии, които са варианти на кулата в Плаковския манастир „Св. пр. Илия“ 
(1856 г.) и звънарницата на църквата „Св. св. Константин и Елена“ – Търново 
(1872–1873). 

В историографията за Н. Фичев се поставя въпросът кои са неговите учите-
ли или кой провокира строителния му талант, т.е. дава на начинаещия работник 
конструктивни и технологически знания. Не е открит архив на майстора, за да 
бъде написана негова подробна биография. Като се използва сравнителния ме-
тод в анализа на строителните маниери, наставниците на К. Фичето се търсят 
сред талантливите негови предшественици от 20-те–30-те години на XIX в., 
представители на почти всички известни строителни центрове. В ранните 
проучвания се застъпва тезата, че първите му учители са дряновци. Д. Уста-
генчов посочва най-общо балканджиите: „ходел с/ъс/ зидарските чети из край-
балканските градове“, които строят „всякакви здания и мостове“14. Вероятно 
съобщението се отнася за майсторите от обособените през XVIII в. икономиче-
ски независими строителни еснафски организации в Габровския, Тревненския, 
Дряновския и Еленския райони на големия, действащ от Средновековието, 
Търновски център15. Арх. Г. Козаров едновременно с „дряновските майстори 
дюлгери (зидари), които ходели най-често на работа във Влашко и Българско“, 
споменава като Фичеви учители майстори от Корча, брациговски майстори и 
италиански работници16. 

Образованието на младия строител е регламентирано от еснафа, който 
контролира чираците и калфите и не допуска да бъде съкратена някоя от ут-
върдените степени. Обучението е чрез практика, под ръководството на майстор 
и е много продължително17. До средата на XIX в. правилата на обвързване в 
еснафа се съблюдават строго и не се допуска нарушаване на договора между 
учениците и техния наставник18. Майсторите дюлгери заедно с учениците си 
работят в групата на устабашията, като на големите и представителни обекти 
се събират работници от различни райони. Такава е обичайната практика за 
правителствените поръчки. Например през 1835 г. организаторите на Велчовата 
завера решават да се възползват от разрешителното на майстор Димитър Радев 
Софиянлията (?–13.IV.1835, Търново) да записва строители за ремонт на Вар-
ненската крепост, за да вербуват съзаклятници. Велчо Атанасов Джамджията 
(1778–13.IV.1835, Търново) изпраща в балканските села емисари, които не били 
посветени в плана на въстанието и намеренията на ръководителите. Те трябва 

14 Устагенчов, Д. Никола Фичов, български архитект-самоук. – Период. сп. БКД, София, 
1893, с. 128.

15 Тулешков, Н. Български строителни центрове XV–XIX в. – Векове, 1987, № 5, с. 23.
16 Майстор Никола..., с. 23 и сл.
17 Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането. София, 1986, с. 192.
18 Драганова, Т. Икономическо развитие на Велико Търново през епохата на Възраждането. 

Част 1. – Известия на Окръжния исторически музей – Велико Търново, 4, 1968, с. 83.
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да изготвят списъци на здрави мъже и да ги наемат като строители, за да бъдат 
използвани впоследствие за въстанически чети. Един от неговите „калфа-ба-
шии“ (първи помощници – б. м. – С. В.) е хаджи Пенко Тулешков (около 1796, 
Дряново–1868, Търново). Години след събитието той твърди, че осигурил около 
1000 работници от родното си място и Дряновските колиби19. Този любопитен 
случай подсказва наличието на практиката дряновските строители да работят 
на държавните строежи, където имат възможност да общуват с други майстори 
и да се запознават с техния професионален опит. В такъв смисъл е допустимо и 
К. Фичето по време на обучението си да се е запознал с традициите на няколко 
от българските строителни центрове, да е общувал и с работници чужденци.

Разказът, дори броят на записаните при хаджи Пенко да е чувствително 
завишен или неточно предаден, е свидетелство за впечатляващо число работ-
ници от Дряновско, които декларират зидарски умения и се идентифицират с 
дюлгерския еснаф. Местната професионална организация на строителите е 
многолюдна20 и заможна. Ктиторската £ дейност от средата на 80-те години 
на XVIII в.21 може да се приеме като индиректно доказателство за значението 
£ в стопанското развитие на града, както и за наличието на висок християнски 
морал и чувство за национална принадлежност на нейните членове. В средата 
на XIX в. дряновските зидари, каменоделци и дърводелци вече са се утвърдили 
като добри специалисти със забележителни технически умения и стават пред-
почитани работници в големите строителни проекти. Славата им на добри зи-
дари е повод те да бъдат поискани в 1864 г. от вилаетската управа, заедно с тре-
вненските и габровските майстори (тайфа около 300 строители – б. м. – С. В.), 
за да изграждат държавните постройки в новия административен център Русе22.

Аргумент в подкрепа на тезата за строителните възможности, конструктив-
ни умения и майсторството в работата, т.е. за традициите на дюлгерския еснаф, 
в които е обучаван Н. Фичев, е дряновската жилищна архитектура. През XIX в. 
тук едновременно се строят както къщи с дървени фасади на жилищния етаж, 
една по-ранна техника, така и с паянтова конструкция23. При втория вариант 
стените от дървен скелет и кирпич задължително се измазват с дебел пласт гли-
на, смесена с плява, а получената плоскост се варосва. Първият етаж се иззиж-

19 Българското въстание от 1835 г. (Велчовата завера). Материали и документи. Велико Тър-
ново, 2000, 78–80; Берон, В. Археологически и исторически изследвания. Велико Търново, 2004, 
с. 159.

20 Значителна част от населението е заето в строителството. Няма статистически данни за 
периода 1801–1878 г., но в 1877 г. при постъпване в Българското опълчение от 29 жители на Дря-
новска нахия, които посочват своята професия, 12 са дюлгери. В Румъния работят Досю Стойнов 
Ковачев – Дюлгерина, Нено (Нешо) Иванов, Стойко Колев Славчев, Никола Стоянов Христов – 
Комитата и Русин Петков Славков (Вълчева, Ст. Дряновци в Опълчението. – В: 120 години от 
освобождението на Габрово. Габрово, 1997, с. 187).

21 Чолов, П. История на град Дряново. София, 1969, с. 33.
22 Плетньов, Г. Мидхат паша и управлението на Дунавския вилает. Велико Търново, 1994, 

с. 76.
23 Стамов, Ст. Дървената народна къща. София, 2004, 185–187; Същият. Архитектурата на 

старите български селища. София, 2006, 63–69.
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да от ломен камък, поставен в правилен ред на тясна фуга, като зидарията се 
изравнява със сантрачи, видими в лицата на зида. Приземието е предназначено 
за стопански цели и в него са разположени занаятчийски работилници, дюкя-
ни и складови помещения. Ползваните разнообразни строителни материали 
принуждават майсторите да развиват умения и да натрупват опит в каменодел-
ството и дърводелството. Те трябва да притежават и завидни конструктивни 
познания, тъй като еркерното наддаване на етажите се осъществява само чрез 
дървени конзоли. Налага се да правят опростени, но точни изчисления на се-
ченията на носещите греди и колоните на дървения скелет, които се свързват 
по метода „длъб-зъб“, без връзките да се подсигуряват с желязна скоба, за да 
поемат голямата тежест на каменните покривни плочи. Дряновската къща има 
характерните белези на средностаропланинското градско жилище. Местните 
предпочитания са към използването на големи плочи за покривите, факт, който 
наблюдателният Ф. Каниц отбелязва за Дряново: „привликателно градче, чи-
ито 512 къщи са покрити почти изключително с невероятно дебели и големи 
лискови плочи“24. Тази своеобразна „мода“ стимулира строителите да се усъ-
вършенстват като конструктори, да познават качествата на дървесните видове 
и внимателно да подбират дървения материал. От майсторите също се изисква 
красива изработка на интериорните и фасадните детайли, за да може Дряново 
в 1877 г. да е „большое селение, имевшее полное право считать себя городом, да 
еще не из последних... все-таки чисто, красиво, улицы, дома, украшенные зеленью, 

терявшиеся в садах, вызывали от-
радное впечатление, не только 
поддерживаемое...“25. 

Лафчиевата къща на майстор 
Кольо Гайдарджията26 е единстве-
ното запазено от триетажните въз-
рожденски градски жилища, но е 
образец за възможностите на обу-
чен в дряновския еснаф строител. 
Обемните еркерообразни тела на 
последния £ етаж са изнесени с 
конзоли „на 90 см пред стената на 
приземието“27. Тя е „една от най-
интересните къщи на чаршийска 
улица от 40-те години на XIX в.“28. 

Майстор К. Гайдарджиев. 
Лафчиева къща, таван в гостната стая, 

40-те години на ХІХ в.

24 Каниц, Ф. Цит. съч., с. 301.
25 Утин, Е. Письма из Болгарии в 1877. Санкт-Петербург, 1879, с. 138.
26 Василиев, А. Български възрожденски майстори. Живописци. Резбари. Строители. Со-

фия, 1965, с. 682.
27 Златев, Т. Българската къща през епохата на Възраждането. София, 1955, с. 44.
28 Кратка история на Българската архитектура. София, 1965, с. 243. Според авторите: „Тя 

е от малкото запазени (в България – б. м. – С. В.) триетажни къщи, състои се от приземие и два 
етажа и има монументален изглед“.



135

Информацията за К. Гайдарджията, талантливия строител, който създава една 
от представителните фасади в традиционния стил на възрожденската архитек-
тура, е много ограничена. Не са известни други негови строежи, съхранен е 
само кратък семеен спомен, че е бил съсед на Лафчиеви29. 

Други дряновски строители, работили по времето, когато е обучаван Н. 
Фичев, или от неговото поколение през 40-те години на XIX в., успешно се 
справят с изграждането на постройки с масивен свод. В 1845 г. Генчо Белчев 
(1779–1901, Долни Върпища) построява главната черква „Св. Арх. Михаил“ на 
Дряновския манастир, която имала два купола30. Гено Н. Тулешков – Дюлгерина 
(1802 /?/, Дряново–между 1864–1878, Търново) с брат си хаджи Пенко Тулеш-
ков върху основите на т.н. Балдуинова кула строи търновското барутхане31 в 
1848 г., като покрива многоетажната сграда със сляп купол32.

Кои са майсторите, предали знания и опит на К. Фичето, с положителност 
не може да се установи. Допустимо е те да са между ктиторите на икона, дарена 
от „рифет дюлгерски, устабашийски майстор Ненко (?), майстор Пеню (?), май-
стор Нено (?) и всички майстори стари и млади“ след юни 1817 г. на църквата 
„Св. Никола“ – Дряново33. С основание може да се приеме само, че той е запоз-
нат и е усвоил всички принципи на съвременната българска архитектура, че 
има сериозни конструктивни и технологични познания. К. Фичето е творческа 
личност с изявено архитектурно дарование и стабилни строителни знания – ка-
чества, които непрестанно усъвършенства, за да се наложи в средата на XIX в. 
за устабашия на Търновски санджак.

Г. Козаров твърди, че в 1830 г. калфата Н. Фичев се заселва със семейството 
си в Търново. Отначало се занимава с абаджийство, дограмаджийство и рез-
барство. По това време все още строго се спазват правилата в еснафската орга-
низация самостоятелно да работят и дори да създават семейство занаятчиите, 
придобили майсторско право. От седемте деца на семейство Фичеви е известна 
годината на раждане (1825 г.) единствено на най-големия им син Иван, за когото 
е уточнено, че е роден в Дряново34. Вероятно около това събитие е и моментът, 
когато К. Фичето става млад майстор зидар и дърводелец от дряновския ес-
наф, а в началото на 30-те години в Търново придобива и правата на майстор 

29 Сведения на Ангел Борисов Тепавичаров, Дряново, ж. к. „Априлци“, бл. 3, вх. А. Инфор-
маторът е правнук на последния представител на фамилия Гайдарджиеви в Дряново Стефан Ста-
нев Гайдарджиев (?–1933) и твърди, че фамилната къща е била като Лафчиевата, но двуетажна. 
Къщата на Ст. Гайдарджиев е разрушена през 1946 г. при корекции на уличната мрежа.

30 Дюлгеров, Д. Ив. Очерки и разкази за постраданието на Дряновския манастир „Св. Арх. 
Михаил“. Русе, 1882, с. 24.

31 Берон, В. Цит. съч., с. 63.
32 Чолов, П. Възрожденският род Тулешкови 1750–2000. София, 2003, 19–22 и 117.
33 ИМ – Дряново, икона с инвентарен № III-86. При реставрация надписът е отстранен и 

е открит по-ранен текст, който не касае Дряново. Той е отбелязан само в научен паспорт с инв. 
№ НА-220. Дарението се прави по време на митрополит Йоаникий, който оглавява Търновския 
епископат през юни 1817 г. (Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат XII–XXI в. Велико Тър-
ново, 2007, с. 185).

34 ИМ – Дряново, инв. № III-819; Фичев, К. Първомайсторът. Троян, 2006, 70–81.
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резбар35. Той демонстрира възможностите си на търновското общество през 
1836 г., като завършва църквата „Св. Никола“, на която започва работа в тайфа-
та на уста Иван Давдата (Давдов, Иванов?). В 1855 г. майстор Никола Фичето 
е доказан „искусний д/е/рводелец и устабаш на сичкий“36. Възможно е той да е 
избран за протомайстор още от 1840 г.37, тъй като в 1842 г. завършва съборната 
черква „Св. Димитър Солунски“ на Килифаревския манастир. Несъмнено е, че 
успява да се утвърди като един от способните търновски майстори, защото в 
средата на 50-те години К. Фичето вече е сред преуспелите представители на 
кръга преселници от планинските селища, които се налагат в обществения жи-
вот на стария митрополитски град и главен административен център на Средна 
Северна България и отново го „българизират“38.

Първите изследователи на творчеството на К. Фичето съобщават, без да 
конкретизират информацията, за негови резбарски прояви в съдружие с май-
стор Станьо Марангозина (?). Откриването на сребърния пръстен-печат с текст: 
„КЛ МАРАНГ 183.“ доказа участието му в резбарски групи, но провокира нови 
хипотези, примерно за работата им със Станьо по иконостаса в Килифарев-
ския манастир. Тази олтарна преграда е дело на Димитър Ив. Дойковчето 
(1810/11–1885/6, Трявна). Има сведения, че тук работи и Симеон С. Коюв 
(1823–3.XII.1879, Трявна) – прочут майстор на куха резба39. Възможно е по вре-
ме на строежа на църквата К. Фичето да прави архитектоническото оформяне 
на иконостаса и да повтаря модела, който разработва в търновската черква „Св. 
Никола“. Двата темплона имат сходно решение като обемен елемент в интери-
ора и характерен за тревненските майстори резбарски репертоар – композиции 
от цветя, птици, лозница. Най-същественото различие е във формата на венчил-
ката. В „Св. Никола“ тя е фланкирана от повторена барокова извивка. Иконо-
стасът на търновската черква е от 1836–1839 г.40 Документални свидетелства за 
неговите майстори не са открити; съществуват устни предания, че е от Н. Фи-
чев41. Със сигурност тук той проектира плоските тавани в страничните кораби 
и емпорията, като част от строителните работи. Те са от столаро-дърводелски 
тип с елегантни ромбоидни поленца, а в центъра им е поставено схематично 
третирано слънце. Украсата им с изчистения си рисунък е достатъчно пред-
ставителна за предназначението на сградата. Тя не е натрапчива и не отвлича 
вниманието на богомолците.

35 Алексиев, Й. Пръстен-печат на Колю Фичето (находки от гроба на майстор Колю Фиче-
то). – В: Първомайстор Никола..., 189–190.

36 Маждракова-Чавдарова, О. Поглед към някои ранни прояви и приятелства на Никола 
Фичев в Търново. – В: Първомайстор Никола..., 170–172.

37 Алексиев, Ал. Едно уникално откритие. – В: Първомайстор Никола..., 107–108.
38 Радев. Ив. Цит. съч., с. 110, 352. Майстор К. Фичето е един от търновците, подписали 

писмо до Зографския манастир с молба да им се продаде мястото на изгорелия през зимата на 
1856/57 г. техен метох, за да построят славянско училище. 

39 Василиев, Ас. Цит. съч., с. 57, 111–113.
40 Радев, Ив., Л. Прашков, Д. Кенанов и Р. Радев. Храмът „Св. Николай“ във Велико Тър-

ново. Велико Търново, 2003, с. 75.
41 Коева, М. Цит. съч., с. 134.
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Третият иконостас, с който се свързва името на майстора, е от главния 
храм на Преображенския манастир42. Н. Мавродинов публикува бележка от ма-
настирската кондика от 1839 г. за платена сума „на Коля за темното“ и пояснява, 
че иконостасът е позлатен през 1845 г. от Ангел Петрович43. В периода 1843–1845 г. 
игуменът йеромонах Серафим (?, Самоводене–25.XII.1863, Преображенски ма-
настир) „за темното дал 3000 гроша“, за позлатата на резбата – 8600 гроша44. 
За Преображенския манастир са изработени три иконостаса: за параклиса „Св. 
Андрей“ в 1839 г. от папа Витан Коюв Млади (1790–около 1871, Трявна), за 
малката черква „Св. Благовещение“ (строена от Н. Фичев – б. м. – С. В.) в 
1864 г., вероятно изрязан от Симеон С. Коюв и позлатен от свещеник Генчо 
(Георги) Петров (1808, Трявна–1892, Търново) и на главния храм45. Средствата 
за иконостаса на черквата „Св. Преображение“ започва да събира игумен Зотик 
(?–декември 1837, Арбанаси), но последното дарение по сметководните доку-
менти е от 1841 г. Обемът на извършената работа е значим, резбата е изпълнена 
прецизно, като покрива всички плоскости, следователно оформянето му е осъ-
ществено в по-продължителен период между 1835–1845 г. Приложена е сме-
сена резбарска техника: комбинирани са детайли с ажурна резба и с висок ряз, 
на места почти отделени от основата. Отделни компоненти от украсата (пал-
метите, рози или панделки, оформени като четирилистно цветче) имат сходна 
трактовка с релефите от свищовската „Св. Троица“ (1865–1867), търновската 
„Св. Спас“ (1858–1859) и дряновската „Св. Никола“ (1851 г.).

К. Фичето проектира резбени тавани за жилищните сгради, които построя-
ва в Дряново. Днес е запазен единствено потонът (около 1859) на гостната стая 
в Икономовата къща46. Огледалото е оформено с издължени ромбоиди, а в цен-
търа – със стилизирано слънце. Лъчите са подчертани с бисерен ред и ритмич-
но разположени ружи, изработени в плоска резба. Същият мотив е поставен 
в ъглите на правоъгълното огледало и осъществява преобразуването му в ос-
мостенната част с ромбоидните поленца. Украсата със стилизираното слънце в 
Икономовата къща е последната негова изява като резбар и продължава утвър-
дената в града традиция, създадена с таваните от гостната на Лафчиевата къща 
и от страничните кораби на църква „Св. Троица“ (след 1845 г.).

Творчеството на Н. Фичев доказва възможностите на талантливия архи-
тект и майсторството му на строител и резбар. Той използва конструктивните 
принципи от дървената архитектура, за да изгради монументална сграда (хана 

42 Каранешев, Н. История на общежителния манастир „Св. Преображение Господне“. Ве-
лико Търново, 1927, с. 96.

43 Майстор Никола..., с. 18. Името на образописеца от Гари е Андон (Доне) Петров Ангел-
ков, като за него няма данни да е участвал в резбарски колективи (Василев, Ас. Цит. съч., с. 241; 
Н. Каранешев за първи път споменава А. Петрович при второто издание на книгата си от 1927 г.).

44 Каранешев, Н. Цит. съч., с. 64.
45 Василиев, Ас. Цит. съч., с. 45, 57, 90, 93.
46 Строена е по поръчка на свещеник хаджи иконом Васил Христов (1790–1880, Дряново), 

служил в църквата „Св. Никола“.
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на хаджи Николи), или ги прилага на впечатляваща площ (Покритият мост с 
дължина 80 м), пренася върху релефите на църковните фасади специфични рез-
барски композиционни мотиви и украси. Тези решения на Н. Фичев са малък 
пример, че развива вековната българска строителна традиция, влага в нея своя 
почерк и го утвърждава за стандарт на възрожденските архитектура и култура.

MASTER KOLYU FICHETO – A SKILFUL CARPENTER 
AND CHIEF MASTER ARCHITECT

Stefana Valcheva

(Abstract)

Master Nikola Ivanov(ich) Ficheff – Kolyu Ficheto (born in 1800 in Dryanovo–
died on 15 November 1881 in Veliko Tarnovo) is indisputably the most popular 
builder-contractor and national architect of the 40-s–70-s years of XIX century. All the 
research studies of Bulgarian culture comment his works because they are the greatest 
achievement of Bulgarian Revival architecture. He created the two most spread types of 
Bulgarian churches – domed and withont a dome psendo-basilica with massive archs; 
planned public buildings and bridges that are unique in XIX century. 

Kolyu Ficheto was trained and acquired traditional architecture skills from 
builders of Dryanovo region who in the middle of XIX century, are among the best 
masters of dry wall building, carpenters and stonecutters in the European territory 
of the Ottoman Empire. From them he acquired technological and constructive 
knowledge about working with all contemporary materials.

In the beginning of the 30-s years of XIX century Kolyu Ficheto learned wood-
carving in Veliko Tarnovo but the monumental architecture was his preferable work 
and this is the area of his creative works. 

The master is extremely gifted architect with sense of space and size, with 
exquisite control of surfaces with protruberances and curvings, the free wavy line 
and creates graceful architecture with elegant proportions and plastic ornaments as 
decoration, a handwriting of an author whose unique style is difficult to be achieved 
by the other builders. His perfect skills in the traditional architecture and relation 
with elements of West-European and Arab-Ottoman styles made him popular and 
preferable master-builder who became the chief master of crafts in the middle of XIX 
century in the province of Tarnovo.

He was also preferred by local authorities to be a builder-contractor of the state 
buildings in the central and north Bulgarian area.

His creative visions were realized in the dozen of buildings which he planned 
and the numerable builders who were trained and supervised by Kolyu Ficheto.

All this presents him as the Bulgarian revival builder who formed the Bulgarian 
style in architecture.
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„ИСТОРИЯТА НИКОМУ НЕ ДАВА ПОВЕЧЕ, 
ОТКОЛКОТО САМ ТОЙ ИСКА ДА СИ ЗАСЛУЖИ“

(СЛИВЕН В ЖИВОТОПИСА НА ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ)

Росица Георгиева

Активното присъствие на Петко Р. Славейков в най-важните прояви на на-
ционалното развитие през петте десетилетия около Освобождението, неговият 
значителен принос в борбата за духовна самостойност ни представят значима и 
заслужила историческа личност. Дейността на общественика и твореца Петко 
Славейков е подчинена на мисълта, написана във в. „Македония“ през 1868 г.: 
„Додето човек се счита член на едно общество, той трябва да дели и доброто, 
и злото на това общество. Който се показва член само тогаз, когато има да се 
ползува, а в тежките минути оставя обществото и дори отива срещу неговите 
интереси, той не трябва да се счита за част от обществото и не трябва да се каз-
ва, че принадлежи на еди-кой си народ“1.

Обстоятелството, че за Петко Р. Славейков не съществуват различни и про-
тиворечиви оценки, стигащи от пълно отрицание до невъздържани хваления, 
както за някои други дейци от миналото ни, не изключва детайлното научно 
проучване на неговата обществена дейност. В тази насока настоящото изслед-
ване за контактите на Славейков с възрожденски дейци от Сливен и за кратко-
временната му работа в града непосредствено след Освобождението ще допри-
несе да се прецизират неговите идейни възгледи и личностни черти, приноса му 
в социалните, културни и политически пластове на регионално и национално 
ниво. Вниманието към историческите факти в тази насока е спорадично и те са 
останали несистематизирани и неанализирани2.  

Сливен се вписва в многообхватната деятелност на Петко Славейков през 
най-важните периоди от неговия животопис. Началните познания за отвъдбал-
канския град несъмнено са свързани със сътвореното от зографите на Тревнен-
ската иконописна школа в трите сливенски храма. Витановият род поддържа 
дългогодишни контакти с настоятелствата на църквите „Св. София“, „Св. Ди-

1 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 2. София, 1969, с. 288.
2 Илиев, Ат. Спомени. София, 1926; Славейков, Р. Петко Р. Славейков. София, 1927; Сла-

вейкова, Св. Петко Р. Славейков. София, 1959; Косев, Д. Петко Р. Славейков. Обществена и 
политическа дейност. София, 1986; Държавен архив – Сливен, ф. 925 (Г. Арнаудов), оп. 5, а.е. 32.
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митър“ и „Св. Никола“. Папа Витан, Йоаникий Папа Витанов, Симеон Цонюв, 
Витан Коюв не само оставят десетки икони на сливенци, но и съпреживяват 
техните духовни и стопански тежнения3. Синът на иконописеца Витан Коюв 
Марко е дългогодишен църковен певец и приятел на Славейков. В „Летопис 
на поп Йовчо от Трявна“ е записано, че през 1849 г. на „11 юния Витан Коюв, 
като отиваше на Сливен и го убиха в Сливенската планина, що се зове Калната 
усойка, на поляната“4.

По време на учителстването си в Трявна, Търново, Елена, Ески Джумая 
през 40-те и 50-те години на ХІХ в., Петко Славейков установява контакти със 
сливенски учители и ученици. В писмото си от 31 май 1852 г., изпратено до 
Николай Палаузов в Одеса, тревненският учител обяснява по повод на изпрате-
ните народни песни, че „Демир капия думат прохода на Балканските гори над 
Сливен“5. Славейков минава през града след две години, на път от Цариград за 
Трявна. В Сливенския балкан пътниците са нападнати от турски разбойници и 
ограбени – „както пеех“, отбелязва след години Славейков в своята „Автобио-
графия“6.

Амбицията да се самообразова, да стане „български писател“, да работи 
старателно и ефективно като главен учител за просвещението в родния си град 
го подтикват да установи контакт с видния сливенски учител и утвърден вече 
поет Добри Чинтулов. „Вашите приятели и съученици доволно ми са разказва-
ли за вас додето бях в училището още“ – пише Славейков от Трявна през 1850 г.7 
Той прочита стиховете на Чинтулов с посредничеството на Никола и Димитър 
Михайловски, Найден Геров, Иван Момчилов, Илия Грудов, Николай Палау-
зов, Цвятко Недев и други общи познати. Обръщението „Непознайни друже“ и 
текстът на писмото подсказват, че това е първият контакт между Славейков и 
Чинтулов. Посредникът е духовник от Сливен, посетил „за своя работа“ Трявна 
през 1850 г. Очевидно той е познат и на Чинтулов, за да стане преносител на 
писмото. Трудно е да определим дали става въпрос за свещеник от сливенските 
църкви, или за таксидиот от метосите. Впрочем приятелите на сливенския учи-
тел и поет често са духовници, за които той е ерудиран богослов и познавач на 
Св. Писание.

„Не бивайте толкоз жесток към едно българче, което Вашата муза към Пар-
нас е упътила. Считайте ме в кръга на приятелите Ваши и дозволете ми да се 
наричам от сега“ – завършва писмото си Славейков8. През 1866 г. в книгата 
си „Габровското училище и неговите първи попечители“ той пише за първия 

3 Милев, Св. Иконите на Йоаникий Папа Витанов в Сливен; Цанева, Л. Идентификация на 
зографите от Витановия род. – В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско 
изкуство – Трявна, 1, 2008, 80–105.

4 Писахме да се знае. Приписки и летописи. София, 1984, с. 297.
5 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 8. София, 1982, с. 47.
6 Славейков, П. Р. Автобиография. София, 1955, с. 55.
7 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 8. София, 1982, с. 47.
8 Пак там.
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ученик в училището – Игнат Стоянов, от Сливен9. Славейков отбелязва спомо-
ществователството и ролята на Васил Априлов, Николай Палаузов и Николай 
М. Тошков за обучението на Добри Чинтулов в Одеса. Той единствен дава све-
дение за 1845 г., което не е потвърдено от други исторически извори: „Колкото 
за учител тъкмяха да поставят г. Добри Чинтулов, който вече свършваше курсът 
на учението си в Одеската семинария и според условието си беше задължен да 
учителствува в Габрово, но като той ся отказа, тогаз с настояването на букурещ-
ките директори братя Мустакови дойде за учител в Габрово г-н Х. Костович“10.

Липсата на документи или на други исторически извори не позволява да 
определим интензивността на контактите между Славейков и Чинтулов през 
50-те и 60-те години на ХІХ век. И двамата унищожават личните си архиви 
от предпазливост11, което сериозно затруднява и ограничава проучванията на 
техните взаимоотношения. В тефтер, открит в дома на Петко Славейков през 
1869–1870 г., са преписани, но неизвестно от кого, като народни песни някои 
от Чинтуловите стихотворения12. Заключението за „вражда между първите бъл-
гарски поети, която не заглъхва до края на робството“, по повод издаването на 
Славейковата „Смесна китка“ след „Китка от Балкана“ на Чинтулов, е неаргу-
ментирано и преекспонирано13. Остри, но принципни са разногласията меж-
ду двамата дейци на църковнонационалното движение по повод на превода на 
Фермана за учредяване на Българската екзархия – полемика, отразена, както 
ще посочим, на страниците на възрожденския периодичен печат. Славейкови-
те квалификации „чудак“, „с болен разум“, „тъмен балкански герой“, отнесени 
към Добри Чинтулов през 1870 г., са на плоскостта на творческата свада. Спон-
танно неблагоразумие и неприязън са проявени вероятно и от сливенския поет. 
Аргира Димитрова-Жечкова, учителка в Сливенското класно девическо учили-
ще, твърди, че е чула от своя учител и колега да казва: „Аз никога не съм зае-
мал чуждо както Славейков“14. Трябва да отбележим обаче, че в съзидателната 
следосвобожденска епоха Петко Славейков и Добри Чинтулов, като членове на 
Комисията по учебната част, проявяват благоразумие, уважение и мъдрост при 
структурирането и в дейността на местните органи на управление, особено при 
решаване на проблемите за възстановяване на училищата в Сливен след Руско-
турската война 1877–1878 г.15

В журналистическата си дейност Славейков се учи от друг сливенец – Иван 
Добровски, издал второто българско списание „Мирозрение“. В писмо до Пан-

9 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 5. София, 1979, с. 469, 580–581.
10 Пак там, с. 433.
11 Литературен архив. Т. 1. Петко Р. Славейков. София, 1939, с. 6; Греков, М. Поетът Добри 

Петров Чинтулов. – В: Юбилеен сборник на българското народно читалище „Зора“ в Сливен 
1860–1910. София, 1910, с. 136.

12 Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“ – София, п. 7, т. 2, л. 15–21.
13 Добри Чинтулов – по случай стогодишнината от рождението му 1822–1922. Ред. Н. Таба-

ков. Сливен, 1922, 22–31.
14 Пак там; Македония, 2, № 35, 21 март 1870.
15 Държавен архив – Сливен, ф. 46К, оп. 1, а.е. 1, л. 46.
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дели Кисимов, изпратено от Трявна на 22 ноември 1850 г., Славейков съобщава, 
че е осигурил трима спомоществователи за вестника16. По-късно Славейков, 
Иван Добровски и х. Мина Пашев са между сътрудниците на в. „Съветник“, 
чийто настоятел и администратор е Стефан П. Стефанов. През 1861 г., в хода на 
българския Църковен въпрос, Славейков и Добровски са сред народните пред-
ставители, които настояват за узаконяване на отделянето на българските епар-
хии от ведомството на Цариградската патриаршия17. 

Във връзка с активното си участие в общонационалната борба за отхвър-
ляне на духовното господство на Цариградската патриаршия, за извоюване на 
независима българска църковна организация Петко Славейков често контактува 
със сливенци от българската колония в имперската столица: Димитър Добро-
вич, х. Мина Пашев, братя Минови и др. Стефан П. Стефанов няколко пъти 
освобождава арестувания от властите редактор на вестник „Македония“18. Като 
секретар на търговска къща „Христо П. Тъпчилещов“ има достъп до много ви-
дни личности. Той участва активно в църковното движение и е посредник меж-
ду радикално настроените дейци в Цариград и Сливен.

Демократичните възгледи на Славейков и либералните позиции в тече-
нието на „младите“ го отдалечават от онези сливенски представители, които 
бездействат или с голяма предпазливост ратуват за скъсване с Патриаршията 
и за решаване на националния църковен въпрос. Чрез цариградските българи, 
предимно търговци, които постоянно пътуват между Цариград и Сливен, Сла-
вейков поддържа връзки с местните дейци на църковнонационалното движение. 
През 1871 г. Панайот Минков, водач на Сливенската черковна община, получава 
25 екземпляра от брошурата „Какъв е еди, който се готви за владика“, насочена 
против амбициите на архимандрит Григорий да бъде избран за владика. Кни-
гата е отпечатана в печатницата на в. „Македония“ и е изпратена от Димитър 
Добрович и Петко Славейков19. След излизането на фермана през 1870 г., когато 
се пристъпва към организационно изграждане на Българската екзархия, П. Сла-
вейков разчита на независимото и достойно държание на сливенци, проявено от 
тях в предходния етап на църковнонационалното движение: „Черковният въпрос 
е мостът по който нашият народ минува широкия шарампол, който дели тези две 
нравствени страни: невежеството и общественото развитие – Черковния въпрос 
е само едно огледало на народното самосъзнание“20. В спора за седалището на 
Българската екзархия вестниците „Македония“ и „Право“ защитават различни 
позиции. Славейков среща подкрепа от Сливен. „Да гледаме Цариград! Да се 

16 Литературен архив. Т. 1. Петко Р. Славейков. София, 1939, с. 191.
17 Данова, Н. Иван Добровски в перспективата на българския ХIХ век. София, 2008, с. 282; 

Маждракова, О. Сливенци в легалните политически борби през Възраждането. – В: Култура, 
църква и революция през Възраждането. Сливен, 1995, 96–97.

18 Табаков, С. Опит за история на град Сливен. Т. 2. София, 2002, с. 456.
19 Пак там, с. 456, 488; Славейков, П. Съчинения. Т. 7. 1981, 646–647.
20 Пенев, Б. П. Р. Славейков в преводната и подражателна поезия. – Период. сп. БКД, 67, 

1906, с. 480.
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крепим и усилваме в него“ – казва Анастас х. Добрев, изразявайки настроения-
та на „младите“ в града21.

В изграждането на първата организация в национален мащаб – черковна-
та, се проявяват недоразумения между Славейков и Чинтулов. В дописка до 
в. „Право“ сливенският представител в Църковно-народния събор през 1871 г. 
изразява несъгласие с превода на чл. 10 от Фермана за Българската екзархия, 
който определя границите на бъдещата българска държава. Славейков отправя 
язвителни нападки, макар че получава писмо от Чинтулов за въздържане. „С 
отговора си сливенския учител представя сам себе си за смях“ – не отстъпва 
Славейков във в. „Македония“22, обиден, че не е допуснат на събора. Недоволен 
от способността на делегатите да защитят достойно националния интерес, той 
пише, че съборът не се е издигнал на нужната висота, не е разбрал широките 
общонародни задачи, които чакат своето разрешение. „А гдето се възбуди злъч-
ката на „Македония“ – споделя по този повод Чинтулов в писмо до сливенската 
черковна община, – то не беши от друго, освен защото домогванията на цари-
градските българи, за да си имат и тия представители в Соборът се показаха 
неуместни и защото комисарите са от Цариград и следователно ги и предста-
вляват“23.

В хода на църковнонационалното движение и по проблеми от дейността 
на българската общност в Цариград Петко Славейков често действа съвмест-
но с Димитър Добрович, установил се от 50-те години на ХІХ в. в Балкапан 
хан. Сливенският търговец е от групата на Тъпчилещови, Гешови, Ал. Екзарх. 
В писмо до Николай Палаузов от 9 януари 1857 г. Петко Р. Славейков пише: 
„Добрович ходи да тича да се кара с противниците. Той е фанатик родолюбец, 
сирома[х] при другите, но не остава надире от тях в пожертвование и в което 
може да послужи не милей за труда си“24. Славейков дава една реална оценка 
на приноса на Димитър Добрович в борбата за национална самоопределеност 
и срещу домогванията на Цариградската патриаршия. Различията помежду им 
в решенията на черковния въпрос остават зад общото желание в търсене на 
възможности за самоуправление като крачка към пълната национална незави-
симост в бъдеще.

Вестниците на Славейков, отразяващи всестранно проблемите на българ-
ското общество, са списвани на ясен и жив народен език, остроумно. Те до-
падат на стремленията на част от сливенското общество и същевременно да-
ват направление на обществените борби в града. Според Михаил Икономов, 
сътрудник в редакцията на в. „Македония“ през 1867 г., впоследствие учител 
и читалищен деец, „градът Сливен със своето читалище в него време е стоял 
начело на градовете в Южна България“25. Между вестниците, получавани от чи-

21 Табаков, С. Цит. съч., с. 252.
22 Македония, 2, № 37, 28 март 1870.
23 Табаков, С. Цит. съч., с. 449.
24 НА БАН, ф. 113К, а.е. 22, л. 3–4.
25 Юбилеен сборник на българското народно читалище „Зора“ в Сливен 1860–1910. София, 

1910, с. 70.
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талище „Зора“, са „Гайда“ и „Македония“. Славейков преодолява материалните 
затруднения при издаването на своите вестници със спомоществователството 
и на родолюбиви сливенци, живеещи в родния град, Браила, Цариград, Одеса: 
Димитър Добрович, братя Минови, Стефан Гидиков, Никола Ценов, Захарий 
Вичев, братя Жечкови, Н. Бянов и др. В Дневника на вестник „Македония“ за 
ноември 1869 г. е отбелязано, че спомоществователите от Сливен са станали 
19. Съдържателят на черковното кафене (казино) Петраки Влахов информира 
редакцията, че „остава отговорен за вестника до градското читалище“, който 
той излага за четене в кафенето заедно с други вестници26. „Македония“ полу-
чават и някои от сливенските търговци с кантори в Цариград, които заплащат 
абонамента за вестника в редакцията. На 1 януари 1871 г. Михаил Икономов 
уведомява, че е събрал в Сливен 15 спомоществователи за „Македония“ и 10 за 
„Пчелица“. Разпространител на Славейковите издания в Сливен е и Кара Коста 
– на 3 декември 1869 г. той иска да му се пратят календари, които да препрати 
в Одрин и Стара Загора. През ноември 1869 г. в редакцията на в. „Македония“ 
е получено писмо от Сливен, изпратено от Рови А. Водингерский, вероятно 
казакалая на Михаил Чайковски-Садък паша, който по това време квартирува в 
града. Подателят проявява интерес към новия училищен устав, за който смята, 
че вече е издаден27. Става въпрос за написания от д-р Г. Миркович „Устав за 
наредбата на сливенските училища“, повлиян от лансираната още през 40-те 
години идея на Михаил Чайковски-Садък паша за реформиране на българско-
то образование. С дългогодишния си учителски опит Славейков контрира д-р 
Миркович относно вредата на „чорбаджийския дух“ в организацията на учеб-
ното дело. Той твърди, че и между старите чорбаджии, наречени „еничари“, 
„има достойни и народни человеци с чувства и колко годе просветени за да 
разберат и да се трудят за доброто на народа си, за това и отблъскваме укора 
изобщо против чорбаджиите“28.

Библиотеката на читалище „Зора“ притежава някои от авторските и пре-
водни книги на Славейков: „Робинзон на островът си“, „Искрици или разни 
поучителен приговор“ и др. Мнозина просветени сливенци като д-р Георги 
Миркович, Стефан Гидиков, Михаил Икономов също са притежавали негови 
книги29. 

През 1872 г. Димитър Добрович инициира създаването на първия българ-
ски всекидневник в Цариград. С проучването на въпроса той ангажира Петко 
Славейков, а за редактор е определен Тодор Икономов. Творческото взаимо-
действие едва ли е възможно в този момент при недоволството на Икономов, че 
вестник „Македония“ „всичката си деятелност посвещава на един вид сатири-
ческа и отрицателна дейност“, а „присмехите и похуленията като съставляват 

26 Литературен архив. Т. 1. П. Р. Славейков. София, 1959, с. 119.
27 Пак там, с. 102, 112.
28 Македония, 1, № 3–5, 16–23 декември 1867; 2, № 17, 23 март 1868.
29 Регионален исторически музей – Сливен, отдел „История на България ХV–ХІХ в.“, инв. 

№ 177В, 616В; Библиотека „Зора“ – Сливен, инв. № 589.
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нейната главна сила“30. Арестуването на Славейков и проблемите му с админи-
стративната власт, от една страна, а от друга – предпазливостта и прагматизма 
на Добрович, поради обвързаността на стопанската му дейност и социална си-
гурност с управляващите, възпрепятстват реализирането на идеята.

В Цариград Петко Славейков става учител на мнозина сливенци в жур-
налистиката и вестникарския занаят. Негови сътрудници в редакцията на в. 
„Македония“ са Илия Йовчев и Димитър х. Иванов като ученици в Робърт ко-
леж, Михаил Икономов от френския колеж в Бебек и др. Когато трябва да от-
печата важна новина на отделен лист, без да чака излизането на поредния брой 
на вестника, на Д. х. Иванов хрумва идеята да нарече страниците „притурка“, 
дума, която се възприема като много подходяща31. Впоследствие Славейковите 
сътрудници от Сливен издават или редактират самостоятелно периодични из-
дания. В началото на 80-те години на ХІХ в. Генко Голчев от Калофер издава 
в Сливен в. „Смешльо“. Редакторът е помагал в Цариград при издаването на 
в. „Гайда“. Подобно на някои от периодическите издания на своя учител, той 
определя вестника си като „хумористический, сатиристический, политический 
и литературний“32.

Петко Славейков работи съвместно със сливенци и в българското читали-
ще в Цариград. Първият председател на читалището е х. Мина Пашев – будна и 
дейна обществена личност, ученик на Добри Чинтулов, с богат опит в църков-
нонационалното движение, високоерудиран редактор и сътрудник в периодич-
ния печат. Принадлежността му към униатското движение създава конфликти 
в дейността му като председател на читалището. Тя е причина и за недоразу-
мения с читалищното настоятелство, в което влиза Славейков. На годишното 
събрание през 1867 г. х. Мина Пашев е заместен на председателското място от 
Славейков, който продължава да работи в читалището с други сливенци: Сте-
фан П. Стефанов, Захария Вичев, Стефан Панаретов, Михаил Икономов и др. 
Съображенията на родолюбиви българи като х. Мина Пашев и д-р Георги Мир-
кович да поддържат по политически съображения идеята за уния като възмож-
ност за извоюване на духовна свобода остават неразбрани от П. Славейков и 
той е безпощадно саркастичен към тях.

Историческите познания на Славейков за Сливен са натрупани предимно 
от контактите със съученици, колеги учители, с цариградските българи. Той 
дава сведенията за кърджалийските нападения над Сливен, за Кара Кольо, Ин-
джето и Кара Танас, за арменците, преселили се от Сливен в Стара Загора, за 
учителите Андон, Георгиос Цукалас и др. Информираността му най-често е 
незадълбочена и дори неточна33. В историческите изследвания липсва анализ на 

30 Боршуков, Г. История на българската журналистика 1844–1877, 1878–1885. София, 1965, 
с. 372; Икономов, Т. Мемоари. София, 1978, с. 129.

31 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2, 1904, с. 61.
32 Главчовска, М. Сливенски периодичен печат. Сливен, 2005, с. 41.
33 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 3. София, 1969, с. 264, 339, 343, 371; Македония, 4, № 57, 

10 юни 1870.

10 Българското възрожденско общество...
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подкрепеното от него твърдение, че капитан Никола Филиповски, ръководител 
на въстанието през 1856 г., е роден в Сливен. Допълнителното проучване на 
въпроса ще потвърди или отхвърли предположенията в тази насока34. 

Напускането на Цариград, учителстването в Стара Загора от началото на 
1876 г. стесняват полето на обществената дейност на Петко Славейков. След 
Априлското въстание той се ангажира с организирането на помощна акция в 
полза на пострадалите от турските жестокости. За разгръщане на инициативата 
разчита на гражданското общество от Стара Загора, Казанлък, Калофер, Нова 
Загора и Сливен. Авторитетната, деятелна и мъдра личност митрополит Сера-
фим е негова опора в търсенето на възможност за помощ от Сливенска епархия.

През Руско-турската война 1877–1878 г. Петко Славейков сътрудничи ак-
тивно на руското командване в събирането на разузнавателни сведения за про-
тивника, съдейства пълноценно в контактите с местното население. Той е при-
командирован в Гражданската канцелария на княз Владимир Черкаски и взема 
дейно участие в административното устройство на новоосвободените селища. 
В началото на февруари 1878 г. е подпредседател и същевременно председател 
на Административния съвет в Одрин. В писмо до сина си Иван споделя, че не 
знае бъдещото си назначение, но ако войната се поднови, той е готов отново 
да сътрудничи в щаба на ген. Скобелев „ако и тежко, но утешително на стари 
години да са носи сабя“35. След подписването на Санстефанския мирен договор 
той не е между онези българи, които настояват да получат административна 
служба – „поради вродената си скромност и необичане да се увира“, както обяс-
нява Рачо Славейков36. С искрения си патриотизъм, с изострената си сетивност 
към проблемите на времето Славейков преценява, че новоосвободена България 
има нужда от компетентно подготвени кадри, от българи, които да организират 
държавната уредба. В края на февруари или началото на март 1878 г. Петко Сла-
вейков е назначен като „старши началник особих поручения“ при сливенския 
губернатор Л. И. Иляшивич. На 27 април с.г. той пише на свой приятел, вероят-
но заемащ административна служба, за „нуждната трайност на дружеските ни 
свръзки и често взаимнописане върху работите на народното ни управление, 
което като всяко новоначално нещо хроми и може би на дълго още да хроми“. 
И допълва: „Длъжност на по-свестните хора между нас е, какъвто недостатък, 
каквато нужда видят и осетят, че тряба да се бъзбрани или да ся извърши да 
си съобщават, и каквото за по-добре виждат и за по-полезно да бъде да раз-
пространяват мнението си. За това, моля Ви, и задължавам Ви по-често да ми 
пишите и да ми съобщавате за нещо, което по опит познавате, че е нужно да ся 
въведе и приложи за подобрение на народа“37. Инициативността и активността 
на Славейков, желанието му да бъде „господар на делото“ не кореспондират 

34 Тревненски общински вестник, № 119, 13 юни 1939, с. 4.
35 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2, 1904, с. 186.
36 Славейков, Р. Петко Р. Славейков. София, 1927, с. 57.
37 Милетич, Л. П. Р. Славейков. – БПр., 1895, № 9–10, с. 86; Табаков, Н. Неиздадени писма 

на Петко Р. Славейков. – В: Литературен архив..., с. 288.
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със скучните чиновнически задължения. Негов помощник е Захари Коняров от 
Ямбол, завършил Историко-филологическия факултет на Новоросийския уни-
верситет в Одеса. Независимо че е „коронен“ чиновник, „Соловейко“, както 
го наричат русите, рядко посещава губернската канцелария и предпочита да 
приема в квартирата си „разни просители селяни“38. За съвременниците си Иля-
шевич е „отявлен злоупотребител и грабител“, ненавиждащ българите, особено 
по-интелигентните, които и отблъсква с реакционното си мислене и поведение. 
„Злоупотребите му възмущавали баща ми – пише Рачо Славейков – и той не се 
стеснявал да го критикува дори и пред подчинените му руси, поради което Иля-
шевич не можел да го търпи и не му давал никаква работа, па и баща ми не се 
вестявал в канцеларията“39. Първият сливенски губернатор не успява, подобно 
на княз Черкаски, да извлече „всичките онези ползи, които несъмнено щеше да 
принесе този патриот, ако му бяха дали по-голям простор за работа“40. Защото 
макар да е в нова политическа роля след Освобождението, Петко Славейков 
носи ерудицията, опита и контактите на обществено-политическата си дейност 
от възрожденското време. Определено конфликтът е нежелан за Славейков, кой-
то ратува за бързото изграждане на нова България, за ефективна дейност на ин-
ституциите в решаването на огромните следосвобожденски проблеми. В писмо 
до ген. Л. Соболев от 20 юни 1882 г. той споделя: „Аз търпях и се учех, така, 
както Вие ме съветвахте, но знаехте ли на какво мога да се науча от почитаемия 
Иляшевич? Не говоря във военно, а в административно-гражданско отношение 
и въобще в управлението на народа. Тежко му на такъв народ, който се учи да 
управлява точно така, както са го управлявали и както мислят да го управляват 
някои от Вашите“41.

Смяната на Иляшевич с българина Иван Иванов е благоприятна за Петко 
Славейков, който е работил с новия сливенски губернатор в Гражданската кан-
целария на княз Владимир Черкаски. Иванов е изпълнявал длъжността чинов-
ник за особени поръчки на пловдивския губернатор. През март 1878 г., вероятно 
преди Иванов да поеме губернския пост в Сливен, Славейков търси съдействи-
ето му да бъдат приети двама младежи в Практическите курсове в Пловдив. Той 
настоява, че „за сега на мое съдържание“ „по сиротство и бедното си положение 
заслужават да бъдат степендианти“ Иван Христов от Загоричане и Христо от 
Стара Загора42. 

Новият сливенски губернатор импонира на Славейков с деятелността и ра-
ботоспособността си. Той умее да ангажира и подчинените си в общото дело по 
административната уредба и решаването на важни проблеми на населението. 
Славейков обикаля Сливенския департамент, за да урежда доставките на храни, 
добитък и изпраща „интересни доклади“. Свещеник Пею Киприлов пише, че 

38 Илиев, Ат. Спомени. София, 1926, с. 204.
39 Славейков, Р. Петко Р. Славейков. София, 1927, с. 57.
40 Славейкова, Св. Петко Р. Славейков. София, 1959, с. 151.
41 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 8. София, 1982, с. 375.
42 Литературен архив. Т. 2. Петко Р. Славейков. София, 1959, с. 283.
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през пролетта на 1878 г. в село Подвис идват „българския робсод“ дядо Сла-
вейков и войводата Панайот Хитов. Те събрали селяните в черквата и говорили 
за Освобождението, „като ги подканил да се пазят от гърците, които по онова 
време плъзнали по села и градове да събират подписи и да доказват, че в Лозен-
градско няма българи“43. Спомените не се потвърждават от други извори, но 
това не изключва факта, че Славейков е бил ангажиран в решаването на про-
блема за гръцката хегемония и запазване на българския характер на Източна 
Тракия. През април 1878 г. той настоява в писмо до Светослав Миларов, който 
се намира в Руската главна квартира в Цариград, да улесни българи от село 
Ташал да получат разрешение да се преселят в Източна Румелия. „Наистина аз 
не съм на мнение да стават преселения от тези места, даже наопаки, но защото 
селяните не са в състояние да разберат тази далечна цел, и не ще устоят, то не 
тряба да изпусним поне минутната полза“ – уточнява Славейков44. Известно е, 
че през юни с.г. той е бил в Казъл-агаческа и Одринска кази. Не е изключено 
Славейков да е бил между онези народни дейци и духовни лица, ангажирани от 
ген. Столипин да увещават българите от Одринска Тракия да не напускат род-
ните си места. С тази мисия са натоварени архимандрит Методи Кусев, Михаил 
Греков, Панайот Хитов, Георги Груев, Иван Цанков и др.45

Дългогодишният учителски опит на Петко Славейков предопределя той да 
бъде привлечен за решаване на следосвобожденските проблеми на просветно-
то дело в Сливен. В изпълнение на заповед на генерал губернатора Градският 
съвет избира на 17 август 1878 г. комисия по учебната част: Петко Славейков, 
д-р Георги Миркович, Стефан Стефанов, Добри Чинтулов, Хранов, Димитър 
Кавалджиев. Тяхната задача е да определят мъжките и девическите училища, 
които могат да бъдат отворени, числото на учителите, програмата на препода-
ване и пр.46 В откритата на 1 септември 1878 г. Сливенска гимназия за учител е 
привлечен Иван Славейков, който напуска преподавателската си работа в Цари-
градския Робърт колеж. Преместването му едва ли става без бащината настой-
чивост. Административната служба не предлага широко поле за лична изява и 
задържа Славейков да развие активна обществена дейност. „Чиновничеството 
ми е надоело, но няма какво да се прави“ – пише в писмо до сина си Славейков 
на 30 юни 1878 г.47 Той обаче съумява да постави на преден план задължението 
да работи за държавнополитическото изграждане на новоосвободена България, 
за националните въжделения. Усърдието на Петко Славейков при изпълнение 
на служебните и обществени задачи карат губернатора Иванов да го препоръча 
на А. Домонтович за окръжен началник между „извесните ми способни бълга-

43 Бубалов, Ив. Петко Р. Славейков в Странджанския край. – Пулс, № 4, 24 януари 1984.
44 Литературен архив. Т. 1. Петко Р. Славейков. София, 1959, с. 287. 
45 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2, 1904, с. 188; Гандев, Хр. Преселението на тракий-

ските българи и гърци в България през 1878–1879 г. – Архив за поселищни проучвания, 2, 1938, 
3–15, 73.

46 Държавен архив – Сливен, ф. 46К, оп. 1, а.е. 2, л. 46.
47 НБКМ–БИА, IIА 9668; Славейков, П. Р. Съчинения.Т. 3. София, 1969, с. 488.
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ри“48. През октомври 1878 г. той е между губернските чиновници, препоръчани 
на княз Дондуков-Корсаков за награждаване с медал, защото са „допринесли 
всеки от тях извънредни заслуги за общото дело и напълно заслужаващи за това 
внимание към себе си“49. 

С ентусиазъм и признателност пред русите освободители Петко Славей-
ков се включва в „първото в града Сливен политическо тържество, което се 
извърши на 19 февруари 1879 г.“. Михаил Греков отбелязва в спомените си: „В 
тоя ден в града се случиха дядо Славейков, Светослав Миларов, които вечерта 
показаха своето ораторско изкуство, като държаха на Машатлъка пред множе-
ството речи и описаха положението, което се намираше българската земя… Сам 
дядо Славейков водеше тълпите, играеше с тях хоро, учеше ги да пеят съчине-
ната от него песен“50.

Покрай служебните задължения в Сливен Славейков продължава литера-
турната си работа, за която се чувства призван. Изгарянето на богатата библио-
тека и ръкописите му в Стара Загора през 1877 г. е отнело, по негово признание, 
„всяка възможност да задоволя себе си и приятелите си“51. Тръгвайки от Одрин 
за Сливен, поетът взема два сандъка с книги и ръкописи, останали там от учи-
телстването му през 1874 г. Сред тях има тефтер с няколко хиляди записани по-
словици, които той впоследствие издава в книга. „Намерих го затрупан с разни 
книги, пишеше нещо – отбелязва в спомените си Атанас Илиев, чиновник при 
сливенския губернатор. – Не помня отде му се паднала една ценна библиоте-
ка. Тя като да би пострадала във войната, защото доста книги, измокрени и 
оцапани, бяха наредени на една пейка да съхнат. Аз го обожавах, дето е станал 
притежател на такова съкровище“52. Вероятно Славейков е ползвал оцелелите 
книги от богатата библиотека на Българското благодетелно читалище „Зора“. 
Тя е пренесена от централното в девическото училище до къщата на братя Мир-
кович. В големия пожар, предшестващ Освобождението на града, гори и деви-
ческото училище. Сградата обаче е новопостроена и очевидно пожарът не я 
обхванал изцяло. Книги е имало не само в долната част, която е изгоряла, но и 
на втория етаж53.

В „Кратък месецослов за 1879 г.“ Славейков отбелязва най-тъжния момент 
от пребиваването си в Сливен – смъртта на сина Райко, „рано погасналий за 
народа поетический талант“. През юни 1878 г. семейството пътува до Цариград, 
където Иван учи в Робърт колеж. Очаквайки завръщането от Николаевския пан-

48 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т. 3 (1878–1879). Москва, 1967, с. 171.
49 Освобождението и Временното руско управление. Сливен, 1978, с. 64; ДА – Сливен, ф. 46К, 

оп. 1, а.е. 2, л. 1.
50 Държавен архив – Сливен, ф. 46К, оп. 1, а.е. 2, л. 1; ЦДА, ф. 250, оп. 1, а.е. 1, л. 124; Гре-

ков, М. Как освобождавахме България. Т. 2. София, 1990, 83–84.
51 Арнаудов, М. Творци на българското възраждане. София, 1969, с. 138.
52 Илиев, Ат. Спомени. София, 1926, с. 204.
53 Регионален исторически музей – Сливен. Отдел „История на България ХV–ХІХ в.“. 

ВА–107 (ф. Атанас Николов), а.е. 2, л. 109.
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сион на другите двама сина – Христо и Райко, бащата оставя пари в кантората 
на сливенските търговци братя Минови. Здравословните проблеми на Райко са 
известни на семейството. Същевременно той е най-даровитото дете на Славей-
ков, пише стихове, превежда. След четиригодишно отсъствие от семейството 
двамата братя пристигат в Сливен през лятото на 1878 г. Христо се връща в 
Николаевския пансион за новата учебна година, а Райко остава в отпуск по бо-
лест. В автобиографични бележки от 90-те години на ХХ в. Пенчо П. Славей-
ков записва: „Чак в 79 г. когато ний привременно живеехме в Сливен Райко се 
завърна изпит от гръдна жаба, като сянка проживя няколко месеца, простина и 
умря от възпаление на мозъка. Заровен е в старите Клуцохорски гробища – но 
гробът му где е не знам“54. Седемнадесетгодишният Райко Славейков умира на 
17 октомври 1878 г.55 Погребан е в старите сливенски гробища под Бармук баир, 
които впоследствие са заличени. На 13 януари 1879 г. Градският съвет взема 
решение Клуцохорското гробище да се премести в района на лозята на Хамам 
баир. Тленните останки от някои погребения са пренесени в новия гробищен 
комплекс, но гробът на най-даровития син на Славейков е заличен.

Безспорна е заслугата на Петко Славейков за издаването на първия печатан 
сливенски вестник „Българско знаме“. Отчитайки ролята на печата за освобо-
дена България, Славейков инициира още с идването си в Сливен откриване-
то на печатница. Замисълът среща неодобрението на Иван Славейков, който 
припомня на баща си времето, когато след излизането от затвора в Цариград, 
той е разорен материално и продава печатницата на вестник „Македония“, за 
да изплати дълговете си. Приемайки забележките, Славейков настоява: „устро-
ението на печатница в Сливен не е излишно и даже е полезно, тъй както аз 
смятам“, защото „времето е сега много по-благоприятно за таквоз предприя-
тие“, което е „нравствената полза“. „Говоря ти не за да те осъдя за съветите ти 
– пише той, – но за да ти вдъхна повечко смелост, самонадеяност, решителност 
и предприемчивост без които хора като нас за които не са печелили други не 
могат да излязат на лице“56. Въпросът за издаване на вестник е поставен за пръв 
път пред губернатора Иляшевич, но не е взето никакво решение. Впоследствие 
Славейков търси съдействие от читалище „Зора“ и едно търговско дружество. В 
края на 1878 г. той успява да осигури необходимите средства от видни сливен-
ци – д-р Георги Миркович, д-р Добри Минков, д-р Начо Планински и др. Чрез 
печатаря Иван Дочков е закупена печатницата на Цариградското печатарско 
дружество „Промишление“, на която Петър Карапетров печата в. „Ден“, който 
спира да излиза през 1876 г. На 20 ноември 1878 г. Градският съвет разглежда 
прошение на д-р Миркович да се отстъпи джамия в централната градска част, 
за да се „помести една българска книгопечатница“. Сградата е дадена без наем 
поради „важността и ползата на това предприятие в народното образование“57.

54 Литературен архив. Т. 3. Пенчо П. Славейков. София, 1967, с. 32.
55 НБКМ–БИА, IIА 9668; Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 3. София, 1969, с. 488.
56 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2,1904, 188–189.
57 Държавен архив – Сливен, ф. 46К, оп. 1, а.е. 1, л. 5.
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Печатница „Българско знаме“ притежава две английски преси, на една 
от които се печата вестникът. Той е във формат и оформление, подобни на в. 
„Век“, издаван от Марко Балабанов. Управлението на печатницата е поето от 
д-р Миркович. Още преди да излезе първият брой на вестника Петко Славейков 
отпечатва книгата си „Сурвакня за годината 1879“, в края на която е написано: 
„Сливен, 31 дкември 1878 г.“58. Той сформира отличен редакционен екип с жур-
налистически опит, който оформя съдържанието на първия вестник в Сливен 
– д-р Георги Миркович, Добри Минков, д-р Начо Планински, Иван Славейков. 
Програмната статия на вестника е написана от д-р Миркович. Едва ли само но-
вите задължения на Петко Славейков като депутат в Учредителното събрание 
са причина името му да липсва на първата страница. Вероятно Славейков е пре-
отстъпил написването на програмната статия на д-р Георги Миркович от такти-
чески съображения – политическа умереност, в рамките на васалната на султа-
на Източна Румелия, гарантирана от авторитетна обществена личност. Вестник 
„Българско знаме“, от който излизат 24 броя, има определено либерална насока. 
В рубриката „Разни новини“ редакцията отпечатва: „Завчера (7 февруари – б. 
м. – Р.Г.) остави градът ни и замина за Търново назначен за представител на На-
родното събрание, г-н П. Славейков волнийт и неуморний сътрудник на листа 
ни. Нам е твърде жално, че ни оставя, макар за временно с надеждата, че той 
и от тамо не ще ни забрави, желаем по-скорошното завръщане“59. След време 
Славейков ще запише, с присъщите му понякога суетност и надценяване, че е 
стоял в Сливен „за издаването на „Българско знаме“, чийто първи брой е из-
ключително от мен написан“60. В сливенския вестник поетът публикува за пръв 
път стихотворението си „Към Англичаните“, написано година преди това по 
повод смъртта на ген. Владимир Черкаски61. Заслугата на Петко Р. Славейков 
за издаването на първия вестник в Сливен е безспорна, но не са без значение 
опитът, ерудицията, предприемчивостта и патриотичните подбуди на местните 
„списатели“. 

Семейството на Петко Славейков остава да живее в Сливен и след като 
той заминава за Търново, за да участва в работата на Учредителното събрание. 
Необходимо е да се подчертае активното присъствие на сина му Иван в създа-
ването и дейността на гимнастическо дружество „Лев“. По повод на военното 
обучение на гимнастиците Иван Славейков иска от баща си кон и пушка. Ста-
рият Славейков е убеден, че синът „не е за такъв“, но съветва: „треба да знаеш, 
че треба всинца да послужим на Отечеството“62. През април 1878 г. в писмо, 
изпратено от Сливен чрез кап. Атанас Дуков, поетът показва убедеността си, 

58 Регионален исторически музей – Сливен, отдел „История на България ХV–ХІХ в.“, инв. 
№ 2065В.

59 Българско знаме, 1, № 1, 10 февруари 1879.
60 Косев, Д. Петко Р. Славейков. Обществена и политическа дейност. София, 1986, с. 195.
61 Българско знаме, № 1, 17 февруари 1879, с. 1; Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 2. София, 

1965, 317–320. Стихотворението е написано на 24 юни 1878 г.
62 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2, 1904, с.192.
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че потребностите на новото време могат да се решат не само с перо, но и с оръ-
жие. Военното обучение на младежите и формирането на българска армия са 
свързани с отстояване на националната независимост. Той смята, че свиканите 
в първия набор 9000 души за попълване на дружините от Българската земска 
войска, са достатъчни: „Нужда е да се постегнат юздите на нашийт разюздан 
във военно отношение народ, от много страни разгледвано дни“ – пише Славей-
ков на свой приятел63.

Семейството на Петко Славейков напуска Сливен в началото на април 
1879 г.  По този повод сливенецът Стефан Панаретов, преподавател в Робърт 
колеж, упреква Иван Славейков, че е „напуснал хубавото му родно място“, за 
да се „затънте по Търновския Балкан“. „Няма съмнение, че Сливен изгуби един 
деятелен учител и пъргав народен агитатор“ – преценява Панаретов64. 

За Петко Славейков работата в Учредителното събрание е „важна и поч-
тенна“. Дебатите между политическите течения при изработване на основния 
закон на държавата изчерпват обществената енергия, търпението и толерант-
ността на народния водач. „Общите ни работи не отиват добре – пише Славей-
ков – и тежко, много тежко да има совестен човек да работи с кюлханета хора 
и будала, крава народ, но писано ни било ще кажа като родени в таквоз време 
и с таквоз сърце и чувства“65. Старият „гайдар“ започва да воюва с познатото 
оръжие – журналистиката. На 5 март 1879 г. излиза първият хумористичен след-
освобожденски вестник – „Остен“. Той откликва на политическите борби в УС 
и естествено бодилът на остена е насочен най-много към консерваторите. В 
писмо до сина си Славейков изразява надежда, че той ще популяризира новия 
вестник в Сливен и Ямбол и ще намери спомоществователи66. Увлечен в поли-
тическите борби и в раздорите в самата Либерална партия, Петко Славейков 
продължава да проявява ннтерес към обществения живот в Сливен. През март 
1884 г. той преминава през града след теренно изследване в Котел. На 11 август 
с.г. той чества празника на опълченците редом със сливенския войвода Панайот 
Хитов67.

Респектът на сливенци към Петко Славейков и неговата народополезна де-
ятелност преди и след Освобождението се запазва във времето. Доказателство 
за това е реакцията им срещу опита да се промени през 1936 г. името на улицата, 
носеща неговото име. При пребиваването си в Сливен Славейков живее в имот 
на Сливенската митрополия, закупен по-късно от братя Стефанови, собствени-
ци на текстилна фабрика. Още при първото наименуване на сливенските улици, 
тази, на която е къщата, където той живее, е наименувана „Петко Славейков“. 
„Заслугите на поета Петко Славейков са едни от най-големите на българския 

63 Табаков, Н. Неиздадени писма на Петко Р. Славейков. – В: Литературен архив..., с. 289.
64 НБКМ–БИА, ІІ В 1722, л. 1.
65 Писма на П. Р. Славейков. – СбНУ, 2, 1904, с. 191.
66 Пак там.
67 Славейкова, Св. Цит. съч., с.199, 211.
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народ и далеч не могат да бъдат сравнени с тия на митрополит Гервасий“ – ар-
гументират молбата си видни сливенски граждани68.

На 7 февруари 1879 г. Петко Славейков напуска Сливен, за да допринесе 
в Учредителното събрание за създаването на една конституция, предоставяща 
широки граждански права и свободи за личностна изява в нова България. Ре-
шението да напусне Източна Румелия и да се премести в Княжеството не би 
могло да се обясни само с желание за сигурна работа, гарантираща финансовата 
стабилност на семейството. Причините са изцяло политически и произтичат от 
особения статут на Източна Румелия. Изкуствената политическа бариера меж-
ду Северна и Южна България, опасенията от навлизане на турски войски и ба-
шибозушките банди в областта след оттеглянето на руските войски, претенции-
те на Великите сили за намеса във вътрешната уредба обуславят действията на 
всеки българин с изострена сетивност към проблемите на времето. Славейков 
напуска „източнорумелийската Москва“, както наричат Сливен, защото е убе-
ден, че Княжеството е ядрото, на което е предоставена ръководната роля в реа-
лизирането на националния идеал. Негативната следосвобожденска обстановка 
в Източна Румелия след Берлинския трактат е своеобразно предизвикателство и 
за него във време, когато предосвобожденският дух и традиции са силни.

Във възрожденската епоха мястото на Сливен в животописа на Петко Сла-
вейков е повече индиректно – чрез присъствието на неговите произведения и 
вестници в духовния живот на сливенци, контактите с местни дейци в църков-
нонационалното движение и пр. Позитивите от дейността на Славейков в града 
през 1878–1879 г. са ясни: той допринася за изграждане на местните органи 
на управление, създаване на необходимите кадри, подпомагане на читалищно-
то и просветното дело, за издаването на първия сливенски следосвобожденски 
вестник. Редица страни от пребиваването му в Сливен остават недостатъчно 
проучени, като например участието в създаването и дейността на комитета 
„Единство“, в дружеството на Червен кръст, взаимоотношенията с митрополит 
Серафим и респективно със Сливенската митрополия. Не изключваме принос-
но участие на Петко Славейков при създаването по инициатива на руския учен 
Василий Радаков на Комитет на Московското етнографско общество, макар не-
говото първо заседание да се провежда на 14 февруари 1878 г., т.е. когато поетът 
е вече в Търново.

Несъмнено в Сливен Петко Славейков се проявява като активна граждански 
ангажирана личност. Контактите с изявени възрожденски деятели, живеещи в 
града или извън него, спомоществователството и разпространението на издава-
ните от него вестници, списания и книги, общата цел в църковнонационалната 
борба, просветното и културно въздигане в предосвобожденското време са част 
от общополезния национален заряд. „Всякой, който носи името българин нека 
сериозно си представи тази мисъл и нека не забравя, че историята никому не 

68 Регионален исторически музей – Сливен. Отдел „История на България ХV–ХІХ в.“. 
ВА–107 (ф. Ат. Николов), а.е. 36, л. 6.
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дава повече, отколкото сам той иска да си заслужи“69 – пише Петко Р. Славейков 
през 1868 г. Със своето борческо минало и доказана народополезна дейност 
той се ползва със заслужен авторитет и уважение в Сливен и сред сливенци. 
Това е един допълнителен стимул за активността му в обществено-политиче-
ския живот и като губернски чиновник през 1879 г. Авторитетът, спечелен от 
възрожденския деец, внушава респект и уважение, гражданска чувствителност 
и реактивност в сливенската общественост – идеали, необходими на съзидател-
ното следосвобожденско време.

“Ĺ’ HISTOIRE NE DONNE PAS À PERSONNE PLUS, 
QUE LUI-MEME MERITE”

(Sliven dans la biographie de Petko R. Slaveikov)

Rossitza Georgieva

(Resume)

L’ activite publique de Petko Slaveikov pendant la Renaissance est liee avec la 
ville de Sliven indirectement – surtout par les contacts avec les hommes actifs qui 
prennent part dans le mouvement d’eglise. L’article etudie la diffusion des journaux 
et des livres de P. Slaveikov a Sliven.

Apres la Liberation en 1878–1879 an. Slaveikov etait employe de departement. 
A leur initiative parait le premier journal a Sliven “Le drapeau bulgare”.

Le sejour de Petko Slaveikov dans la ville de Sliven etait de courte duree mais il 
etait d’une grande impotance pour la vie local politique et culturel.

69 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 2. София, 1969, с. 273.
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ИЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА БРАТЯ НИКОЛА 
И САВА ГЕОРГИЕВИЧ С ХРИСТО П. ТЪПЧИЛЕЩОВ

Станка Димитрова

Братята Никола и Сава Георгиевич заемат особено място в историята на 
Варна и Варненско преди Освобождението. Преселили се от Велико Търново 
във Варна и занимаващи се с търговия, те се открояват в центъра на всички 
важни обществени прояви на българите по пътя към тяхното сплотяване и ут-
върждаване в живота на града. Братята са сред инициаторите за създаването на 
българска община, откриването на училище и българска църква, за въвеждане-
то на църковнославянско богослужение и български традиции в просветния и 
духовния живот на сънародниците си във Варна.

Разностранната родолюбива дейност на Никола и Сава Георгиевич e не-
достатъчно проучена от изследователите на Българското възраждане. Техният 
принос за пробуждането на българския дух е очертан в някои трудове на проф. 
Петър Ников1, Велко Тонев2, Станка Димитрова3, посветени на Възраждането 
във Варна и Варненско, на учебното дело и дейността на българската общи-
на преди Освобождението. Биографични данни за двамата братя се съдържат в 
един очерк на Иван Церов4. 

Във фонда на Хр. П. Тъпчилещов в Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ се намират непроучени досега писма от братя Георгиевич и 
членовете на Българската община във Варна до Христо Тъпчилещов и Българ-

1 Ников, П. Българското възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и него-
вата кореспонденция. София, 1934.

2 Тонев, В. Към историята на българското учебно дело във Варна през Възраждането. – Из-
вестия на варненското археологическо дружество, 13, 1962, 127–142; За стопанската дейност 
на българите във Варна през Възраждането. – Известия на народния музей – Варна, 8 (23), 1972, 
101–128. В тази статия (с. 104) авторът посочва, че братя Георгиевич „поддържат постоянни и 
многогодишни посреднически отношения с някои търговци като фирмата Минчоглу-Селвели и 
особено с търговската къща на братя Тъпчилещови в Цариград“. В. Тонев цитира техния архивен 
фонд в БИА, но не съобщава нищо повече за тази кореспонденция.

3 Димитрова, Ст. За дейността на българската община във Варна преди Освобождението. 
– ИНМВ, 22 (37) 1986, 147–160.

4 Церов, Ив. П. Сава Георгиевич. – В: Материали за историята на град Варна. Приложение 
на Варненски общински вестник, № 217, 7 декември 1929.
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ската община в Цариград, както и документи, свързани с търговските им взаи-
моотношения5.

Предмет на настоящата публикация са седем от тези писма, в които се съ-
държат сведения за обществената дейност на братята Георгиевич за възражда-
нето на българщината във Варна, допълващи представата ни за техните родо-
любиви изяви. Първото писмо е с дата 13 февруари 1860 г., а последното е от 8 
февруари 1869 г. Писмата информират за търговски дела на братята Георгиевич 
и за състоянието на българските работи във Варна – най-вече за учебното дело и 
проблемите около църковния конфликт. От тях личи загрижеността, която два-
мата братя, както и останалите членове на българската община проявяват по 
такива въпроси като липсата на средства за поддръжка на училището, снабдява-
нето на българските храмове с богослужебна литература, трудностите в хода на 
борбата за отделяне от Цариградската патриаршия. В едно от писмата братята 
Георгиевич съобщават за „отварянето“ на българско училище в града и назнача-
ването на учител и изразяват надежда, че ще започне събирането на средства за 
закупуване на място и построяване на училищна сграда. В друго писмо молят 
за помощ за училището по начин „великодушен и достопаметен“ и изпращат с 
тази мисия в Цариград учителя Сава Доброплодни. Те живо се интересуват как 
„отиват народните български работи“, визирайки развитието на църковния въ-
прос, и винаги молят Христо Тъпчилещов да ти информира, за да „известяват“ 
и „утешават“ народа и да го молят „да има малко търпение“. 

Братята Георгиевич, както личи от документите, очевидно са сред едни от 
първите варненци, които се запознават и общуват с новоназначения руски вице-
консул във Варна Александър Викторович Рачински. В последното писмо № 7, 
излязло от Варненската българска община и адресирано до Главната българска 
община в Цариград, варненци молят за помощ за девическото училище в гра-
да, което наричат „общополезно заведение“. Те са твърде дипломатични, когато 
трябва да се изкажат за управляващите, защото знаят, че от тях зависи до голяма 
степен разрешаването на някои общински въпроси и особено на българо-гръц-
ката църковна разпра. 

В публикацията са запазени стилът и езиковите особености на оригинал-
ните документи. За улеснение на днешния читател е внесена известна норма-
лизация – неправилно слети думи са разделени, а разделените – слети; думите 
и буквите в квадратни скоби са допълнително поставени от нас. Многоточията 
означават изпуснат текст. На места пунктуацията е променена. Буквата „i“ е 
заменена с „и“.

5 В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в Български исторически архив 
(БИА), се съхраняват множество документи във фонд Хр. П. Тъпчилещов (ф. 6, инв. кн. І А). 
Между тях са предлаганите тук писма от братята Георгиевич и от членовете на българската об-
щина във Варна. Христо Тъпчилещов (1808–1875) е известен български търговец, горещ родолю-
бец, виден деятел по Църковния въпрос, с влияние сред правителствените кръгове (Касъров, Л. 
Енциклопедически речник. Ч. 3. Пловдив, 1907, 2641–2642; Начов, Н. Христо П. Тъпчилещов. 
Живот и неговата обществена дейност. София, 1935).
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№ 1 Из писмо на братя Никола и Сава Георгиевич до Хр. Тъпчилещов, с което 
благодарят, че ги е препоръчал на Ал. Рачински; предлагат помощта си, ако Ра-
чински в бъдеще отговаря за предвижданата Агенция за руски кораби във Варна.

Господ[ин] Хр. П. Тъпчилещов              Варна, 13/25 февруари 1860
В Цариград

Отговарями на честното ви от 6/18. того ...
[Първата част на писмото се отнася до търговски взаимоотношения между 

братята Георгиевич и Хр. Тъпчилещов – б. м. – С. Д.]
... Благодарим ви дету имате обыч да ни рекомандисати [препоръчате – б. м. – С. Д.] 
на Г-на Рачинскии6.. [С] утрешний вапор [параход – Ст. Д.] [в]се са надеиме да 
гу посрешним ако ли [е] останал и ако имате времи да му поговорите да види за 
Агенциата на техните вапори, ако ще работят за тук. И да я поемни той и ний за 
помощницы заедно с негуву височайшее влизами, за да управлявами и спомага-
ми дету ни иди от рака и надеими са да стани добре. 

Ви поздравяваме Ваши приятели
[Подпис] Брт. Георгиевич

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 649, ръкопис, оригинал).

№ 2 Писмо на братя Георгиевич до Хр. Тъпчилещов – съобщават му, че са по-
срещнали Ал. Рачински и са се опознали; поръчват да пише в Одеса на Христо-
фор Палаузов и да предаде молбата на българите в Хаджиоглу Пазарджик (До-
брич), че очакват църковни книги в дар за новата църква.

Господа Христю П. Тъпчилещовы                      Варна, 11 март 1860
В Цариград

От 20 кончавшаго [месеца] приехми чрез Галац [от] Г-на Евлогиа Геор-
гиeва7 и ви са отговарями благодарно. Видехми дето сти приели тратата ни [от 
фр. – пазарна такса при освобождаване на стока, или митнически сбор при вна-

6 Рачински, Александър Викторович (1824–1876) – първият щатен руски дипломат (вице-
консул) във Варна. Пребивавал в града от края на 1859 до 1862 г. Дейно подпомагал българското 
учебно дело и борбата за църковнославянско богослужение, въпреки официалната руска полити-
ка на невмешателство в църковния въпрос. За него вж. повече у Тонев, В. Александър В. Рачин-
ски и учебното дело в България след Кримската война. – В: Изследвания в памет на акад. Михаил 
Димитров. София, 1974, 269–286; Руското вицеконсулство във Варна и българският църковен 
въпрос след Кримската война. – ИБИД, 31, 1977, 83–99; Руското консулство във Варна и новобъл-
гарското образование. – В: Българското възраждане и Русия. София, 1981, 549–572.

7 Евлоги Георгиев (3 окт. 1819–5 юли 1897) – крупен български търговец, един от създатели-
те на Добродетелната дружина, подпомагал българското учебно дело, дарител на много училища, 
активен спомоществовател на български възрожденски издания, дарил, заедно с брат си Христо, 
огромна сума за построяването на Софийския университет (Българска възрожденска интелиген-
ция (БВИ) – енциклопедия. София, 1988, 144–145).
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сяне на стока – б. м. – С. Д.] от 220-те [следва нечетливи думи – б. м. – С. Д.] 
бр. Г-рд Г. N. М. Сарафоглу8, от коготу со известихме чи сте платили. Очище-
ниeто на червишите [тур. – тлъстина от костен мозък и изварени кости – б. м. 
– С. Д.] намерихме редовну и ви задлажихме согластно с дописанието ни. Г-н 
Рачинский временно дойди и гу посрешнахми и са упознахме добре по вашето 
препоручвание и ви благодаримы.

След тиа ви поздравявами оставами 
Ваши доброжелатели

Брт. Георгиевич

П. с.
Подир тиа ви молим да пишите в Одесса на Г-на Христофор Палаузова9 за 

едно тело цьрковни книги за пазаржишката цьрк[в]а10, но ако бъдат дар, защото 
Пазаржичаните ни пишат, чи някой си от Търнову им явил, чи са намирали ощы 
ощы [sic!] в Одесса цьрковни книги за дар на български цьркви, дето нови са 
правает; давали ги дар и ви молим на това да пристоите, Ваше благородие, чи 
ако има от тиа книги дар да проводете, чи ако нема овреме да явят, за да знайме 
и ний да им явими в Пазарджик, за да си търсят леснината, защо за воскресение 
ще требат непременно тиа книги. И тая цьрква са направи нова сига и българ-
ска. Щехми да задлажим Г. Рачински за този труд, но защото той са обеща за 
другите потреби да гетирдиса [от тур. – донасям, доставям, докарвам – б. м. 
– С. Д.] и остана на ваше старание.

И пишети сос първо и нам явете – Същи.

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 652, ръкопис, оригинал).

№ 3 Писмо на братя Георгиевич до Хр. Тъпчилещов, с което настояват за но-
вини по църковния въпрос. Селата около Варна отказват да плащат владичина; 
отворила са българско училище; има две затворени църкви.

Хр. П. Тъпчилещов                                 Варна, 5, 7/вриа* 1860
В Цар[игра]д

Благодарно са отговареми на честното Ви от 31 скончавшаго, радвами са за 
доброто ви здравие. Взаимнописаньето ни [по]между ни дето престана нидейте 

8 Г. Сарафов (неизв.) – търговец в Цариград, роден в Копривщица (БВИ, с. 583).
9 Христофор Палаузов – български търговец в Одеса, баща на Николай Палаузов, раде-

тел за развитието на българската просвета, оказал голяма помощ на българските училища (БВИ, 
491–492).

10 Пазарджишката църква – става дума за българската църква в Хаджиоглу Пазарджик (дн. 
Добрич). Църквата и училището в Х. Пазарджик се строят едновременно в 1859 г. (Димитров, 
Стр., Л. Бобчева и др. История на град Толбухин. София, 1968, с. 114 и сл.)

* месец септември
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вижда за косури, ний сме Вашы за всегда и пак молим да ни имати какту ни 
имахти до сега да не истивати от нас.

Щото сми ви длажни ще ви внисем през 8/вріа мехца** или в стока или груп 
[паричен превод – б. м. – С. Д.], та да бъдите все покойни за този подлог.

Ний мислим за червиш лой да покупим и тая година, но дали ще иде до-
бре [...].

Дето ви са беха пратили писма от Пазаржишко***, доказахми им да имат 
йоще търпение. Догде са заварили Садразаминат [велик везир – б. м. – С. Д.] и 
както ще са реши работата ви молим да ни явите. Дано Милостивий цар са сми-
ли да ни отдели от Гръцкото Духовенство (Патриаршиа) после, не са стуява от 
Грачолиите тука. Всички околни села предизвестиха на Владиката, да не прова-
жда за Владичина и няма да му дадат, дукато са не реши в Цар[игра]д работата 
[...] и са даржат, нема да дадат Владичина дукато не са реши в Цар[игра]д тая 
работа това думат!

Балчишкия Поп са прие от ония, които беха дали подписа за негу и беха 
го пратили да са попи и си следва. Дядо Владика са мачи на 3/й реда дано гу 
истирдиса [тур. – да го махне, освободи – б. м. – С. Д.] но не можи. Ашир бей 
му каза йощ ни мога да гу съдя той поп. Писа и нему да са отнесе мъдру попски 
на народа, да си гледа попствоту[...}

Ви поздравявами Ваши
доброжелатели
Бр. Георгиевич

П. с.
Тук отворихме българско училище11. Фанахме една къща и турихме даска-

ла да учи. Има до 15 деца сига, и дано са умилостивят наши българи да подарят 
помощ, чи да са купи място за нову училище. Те тукашните хепии ни луляха 
[мотаха, разиграваха – б. м. – С. Д.] не съумяха не оставяха туй, най-после ос-
тава бейят ни Ашир бей12. Но цьрква няма, има цьркви две затворени стуят, не 
рачат да ги дават да служим български. Чи как ще стани, да видим. Ще ги ищим 
от царя.

Същи.

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 659, ръкопис, оригинал).

** месец октомври
*** дн. Добричко
11 Тук се съобщава за откриването на първото българско училище във Варна на 19 август 

1860 г. в къщата на Пейко Пенев. Братя Георгиевич очевидно са едни от първите, които известяват 
за това събитие, наред с вестник „България“ (Тонев, В. Към историята на българското учебно 
дело във Варна .., с.129 и сл.). 

12 Ашир бей – управител на Варна, с чиято „добросклонност“ било открито училището 
(България, 2, № 79, 21 септември 1860).
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№ 4 Писмо от братя Георгиевич до Хр. Тъпчилещов – интересуват се от народ-
ните български работи; възпират привържениците на унията във Варна.

Господин Хр. Тъпчилещов                            Варна, 27 март 1861
      В Царград

Имами на ръце вашо честно от 8-и текущаго. Видяхме, чи сте събрали вне-
сената ний от кайм Гр. 3694 – от Г. П. Киселова13 и сте издлажили. Делбата ни 
отива на добре.

Длажникат ви Панайот Тодоров14 до този час ни са е явявал тука, ако ида 
му писахми и пак ще му пишим да са грижи и да ви внисе длажноста си щото 
имал да ви дава той в Кюстен[д]жа, но каквото гу угаждами, чи е тежък на пла-
щанието си.

За народните български работи ви молим да ни явявате как утиват, дават ли 
добра надежда или както тука. Народът си гу въспирами и им доказвами да имат 
търпение. А някой и трети клонят към унията, ний обаче тук ги кандардисвами, 
за да потърпят, затова щото става явяването, за да имаме и ние що годе известие 
как отходи работата, за да утешавами народа. Как това предрекохми тука, някой 
има както Г. Х. Рали15 жина му камто униа клони и поучава и други и тий ги от 
друга страна въспирами, защото ний ако не бехме ги воспрели кажи чи хепии 
[всички – б. м. – С. Д.] беха са написали, та кату ги угадихме, развалихме коме-
дията им и им скъсах [следва нечетлив текст – б. м. – С. Д.]. Тъй за сега

Поздравявами
Ваши доброжелатели

Бр. Георгиевич

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 674, ръкопис, оригинал).

№ 5 Писмо от Българското общество във Варна до Хр. Тъпчилещов с молба за 
парична помощ за основаното от тях ново българско училище; затруднени са да 
изплатят направения при това дълг. Натоварили са С. Доброплодни с мисия да 
призове родолюбците в Цариград да помогнат.

Благородний Господ[ине]:

Притеснени твърде много от тежкия училищен дълг, принуждавамы се 
днес да се отнесем към Ваше родолюбие и да просим една щедра помощ, ка-
квато много пъти родолюбиво сте стрували, но сегашната има цел пó свята, пó 
благодетелна, като ще спомогне за подкрепяванието на новосъставленото тук от 

13 Г. П. Киселов – за него не се откриха сведения.
14 Панайот Тодоров – за него не се откриха сведения; вероятно е търговец, познат на Геор-

гиевич.
15 Рали Х. Мавридов – член на българската община във Варна (Тонев, В. Рали х. П. Мав-

ридов. – В: Българско възраждане. Идеи – личности – събития. Годишник на Общобългарския 
комитет „В. Левски“, 3, 2001, 95–108).
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нас българско училище, в което днес се въспитават 349 момчета и момичета бъл-
гарчета от тукашните жители, и които, ще ни е твърде жално ако ны надвие 
дългът от 70 000 гроша, за да лишим от народното учение и ги придадем на разни 
пропаганди.

Вые познавате, Господине, важността на това наше българско училище, и 
колко ще се споменува и благославя името на оногози, който повече го подкре-
пи и за всегда в тойзи български търговски град.

Г-н С. И. Доброплодный16, когото нарочно за тази помощ испроваждамы, 
и колкото вы молим благосклонно да приемите и да му надстоите, за които 
места там йоще се отнесе, той, като Вы исприкаже пó подробно за сичко, ный 
се надявамы, че не само сами ще спомогните на един начин великодушен и 
достопаметен, но ще насьрчите и другите ваши приятели на то, за което ще Вы 
бъдем за всегда признателни.

Варна, 15 иулия 1863
Ваши усърдни

Членовете от Българското Общество
[Подписи] – Р. х. П. Мавридов17

Х. Стамати Сидеров18

Господин х. Иванов19

Бр. Георгиевич
Хр. Т. Груев20

Яни П. Праматаров21

К. Михайлов22

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 70, ръкопис, оригинал).

16 Сава Илиев Доброплодни (3 декември 1820–19 април 1894) – виден възрожденски учи-
тел, пребивавал във Варна от 1862 до 1864 г. Той е първият учител в новопостроената училищна 
сграда. Доброплодни въвежда взаимоучителния метод при обучението на децата (БВИ, 214–215).

17 Вж. бел. 15.
18 Хаджи Стамат Сидеров – (около 1830–1877) търговец, създател на първата българска бан-

ка „Звезда“ във Варна, деен член на общината, дарил голяма сума за построяването на българско-
то училище във Варна (Тонев, В. Към историята на българското учебно дело...; За стопанската 
дейност на българите..., 106–108; Димитрова, Ст. Варна в периодичния печат до Освобождени-
ето. – ИНМВ, 23 (38), 1987, 5–23).

19 Господин Х. Иванов (1825–1873) – търговец, член на българската община във Варна, 
представител на българите от Варненско в Църковно-народния събор в Цариград през 1871 г. 
(Инокентий, Архим. Господин х. Иванов. – В: Материали за историята на град Варна. Приложе-
ние на Варненски общински вестник, № 20, 13 юли 1929).

20 Христо Т. Груев – търговец, дошъл във Варна от Калофер, деен член на българската об-
щина във Варна.

21 Яни П. Праматаров – търговец от М. Търновско, преселил се във Варна, член на българ-
ската община.

22 Константин Михайлов Тюлев – роден в Казанлък, търговец и служител в Агенцията на 
aвстрийския Лойд, дългогодишен писар на българската община и читалище във Варна (Тонев, В. 
За стопанската дейност.., с. 105 и сл.; Читалищното дело във Варна и Варненско преди Освобож-
дението. – ИВАД, 14, 1963, 103–117).

11 Българското възрожденско общество...
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№ 6 Писмо до представителите на Българското общество в Цариград от някои 
членове на българската община във Варна с молба да предадат благодарността 
на българското население към Мидхат паша за положените грижи за спокой-
ствието във Варненска област, както и към капитана, брат на Риза паша.

Почитаемы Господа!

Понеже сте приели вы тр[у]дьа да слугувате на народа, както и [да] пред-
ставлявате пред Правителството ны вы молим – като е сега в столицата N. Свет-
лост Управителя на Дунавската провинция Митхат Паша23 – да го намерите и 
му представите благодаренията за добрите грижи и старания, [които е] полагал 
за спокойствието на Вар[ненското] Бъл[гарско] население с Окружността.

При тия не ще сторите зле, ако ся намерите и с брата на тукашнего упра-
вителя Риза бей24 – зет на Садук Ахмет25 или капитан Пашя, който занимавал 
высока степен и ся намирал на Паша – Капусу – Ахмедчик Одаса.26 За да из-
ражите еднакво благодаренията за безстрастната му съдба и добрини опсипва 
ежедневно тука Бъл[арско] население.

За трудовете си прочее приемнете предварително благодаренията.
До Почит[аемото] Бъл[гарско] Общество [в] Ц[аригра]д на тукашното 

бъл[гарско] население, което и приема смелостта да ся зове. 

Варна, 11/23 януа[ри] 1868                  С отлично почитание
[Подписи]                           Господин х. Иванов

                                               Савва Георгиевич
                                               Бърню Михайлов27

                                               Хр. Попович28

                                               Ив. И. Давидов29

                                               Р. Х. П. Мавридов

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 72, ръкопис, оригинал).

23 Мидхат паша (1822–1884) – управител на Дунавския вилает (1864–1868) (Плетньов, Г. 
Мидхат паша и управлението на Дунавския вилает. В. Търново, 1994).

24 Риза бей – брат на варненския управител Ашир бей, не се намериха подробни данни за 
него.

25 Садук Ахмет – липсват данни за него.
26 Паша капусу – Ахмедчик – Одаса – от тур. паша капусу – вилаетско управление, губерна-

торство, правителствено учреждение. Вероятно става дума за висш османски чиновник. 
27 Бърню Михайлов – един от братята Бърневи, търговци, преселили се във Варна от Ески 

Джумая (дн. Търговище), членове на общината и училищното настоятелство (Спомени на свеще-
ника К. Дъновски. – ИВАД, 4, 1910, 17–27).

28 Христо Попович – преселил се във Варна от Калофер, служил в кантората на братя Геор-
гиевич, по-късно самостоятелно се занимава с търговия, става и директор на митницата. Активен 
член на българската община, дарил черната дъска с буквите на българското училище във Варна. 
Тя и днес е експонат в класната стая в Музея на Възраждането (Тонев, В. За стопанската дейност 
на българите.., с. 104 и сл.).

29 Иван И. Давидов –  търговец, дошъл от Разград във Варна, член на българската община 
(Тонев, В. За стопанската дейност на българите.., с. 105 и сл.).



№ 7 Писмо от Варненската българска община до Българската община в Цари-
град във връзка с издръжката на девическото училище; изпращат прошение до 
Н. М. Тошков с молба и цариградските българи да им съдействат да издействат 
средства за училището.

Почитаема Българска Община
          В Цариград

Уверени напълно, че сте извест[е]ни за състоянието и всичкото течение на 
българското наше в[ъв] Варна общество, няма да ся впущ[а]ме и ви даваме под-
робности.

Но понеже, както знаете за подобны постановления ся нуждны доволно 
разноскы, и от друга страна сме унуждени за поддържанието на едно девическо 
училище, и като всякогы размышляваме де и до кои родолюбцы да ся отнесем 
и попросим помощ за това наше общополезно заведение. Доде ни на ум за НЕ-
ГОВО БЛАГОРОДИЕ Г-на Nиколая М. Тошковичя30 в Одесса.

За то днес, като написахме до същия Тошковичя това наше прошение, кое-
то ви приключяме, с настоещето си имахме [ч]естта да ви помолим да земите 
учястие в това наше намерение и ни спомогните за онова, което ся изисква и 
касае до вашата Главна в Цариград Българска Община.

То е господа, да ся постарайте и потвърдите от вашя страна за истинна това 
наше прошение и го отправите до мястото му, придружено с едно ваше обществено 
писмо. И, в този случяй, освен дето ще покажите голямата си услуга на ново въз-
раждаемый наш крайморскый Българскый град, още премного ще ни задължите.

Без друго же, като ви братскы поздравляваме имаме честта да бъдем до 
край ваши най усърдни доброжелатели.

№ 11                               Варненско Българ[арско]

Варна, 8: ый февруарий                                      Общество
        [Подписи]                                Р. Х. П. Мавридов
                                                Бр. Георгиевич
                                                Ив. И. Давидов
                                                Хр. Попович
                                                Т. Илиев31

                                                Бр. Х. Попови32

                                                Джум. Михайлов

(НБКМ–БИА, ф. 6, І А, а.е. 71, ръкопис, оригинал).

30 Николай Миронович Тошков – (9 май 1816–24 ноември 1874) – роден в Калофер, търговец 
в Одеса. Дейно подпомагал с парични средства българските училища през Възраждането (БВИ, 
с. 660).

31 Т. Илиев (Тодор, Тодораки) – вероятно помощник на учителя Никола Бацаров (1866–1867, 
1869–1870) във Варна (Тонев, В. Към историята на българското учебно дело.., с. 136 и сл.).

32 Братя Х. Попови (Атанас и Георги) – търговци на колониални стоки, преселили се от В. 
Търново (или Арбанаси) във Варна, активни членове на българската община (Спомени на първия 
български учител К. Т. Арабаджиев. – ИВАД, 4, 1910, 27–33; Тонев, В. За стопанската дейност на 
българите.., с. 106 и сл.).
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TAKEN FROM THE CORRESPONDENCE BETWEEN 
THE BROTHERS NIKOLA AND SAVA GEORGIEVICH 

AND CHRISTO P. TAPCHILESHTOV 

Stanka Dimitrova

(Abstract)

The subject of the present publication are seven obscure letters from the brothers 
Nikola and Sava Georgievich to the renowned Bulgarian tradesman and patriot 
Christo P. Tapchileshtov in Tsarigrad, written between 1860–1869. The Georgievich 
brothers are tradesmen in Varna and also some of the most active members of the 
Bulgarian town municipality prior to the Liberation. They are at the centre of all 
important events of the Bulgarians – the formation of the Municipality and the 
School, the detachment of the Church and the founding of a new one, the introduction 
of Bulgarian rituals into the educational and the spiritual life of the people of Varna. 

In the letters we find information about the development of the educational work 
in Varna and the problems associated with it – most of all the lack of financing, 
the provision of textbooks in the Bulgarian schools and of liturgical literature in the 
Bulgarian churches. In their letters, the Georgievich brothers often ask for financial 
support for the school in Varna as well as for some churches in the neighbouring 
villages. 

The two brothers carefully follow the development of the Church–National 
question and often ask for new information because they know very well how fateful 
it is for the whole Bulgarian people to have the Church’s independence acknowledged.
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ТЕОФАН РАЙНОВ И ДЕЙНОСТТА МУ ЗА ПРОСВЕТЕН 
И КУЛТУРЕН НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИТЕ

Дора Чаушева

Теофан Райнов се появява на обществената и политическата сцена още в 
края на 50-те и началото на 60-те години на ХІХ век – по време на пребивава-
нето си във Виена. Пристигнал да учи в австрийската столица и да практику-
ва търговска дейност, синът на известния възрожденски просветен деец Райно 
Попович подкрепя издаването на в. „Дунавски лебед“, участва в подготовката 
на Първата българска легия. Само след около десет години той става една от 
значимите фигури на новото радикално течение в националноосвободителното 
движение на българите, известно още като „младите“. През периода 1869–1872 г. 
Райнов е един от най-активните емигрантски дейци във Влашко. Натоварен да 
осъществи през 1869 г. контакти в Европа с революционни дейци от световен 
мащаб като Мацини, Херцен, Бакунин, той представя пред тях проблема за бъл-
гарския национален въпрос и търси съдействието и съветите им. В тесни кон-
такти е с Васил Левски и подпомага осъществяването на първите му обиколки, 
а през 1872 г. започва работа в Пловдив като управител на строящата се желез-
ница Одрин–Пловдив–Белово, за да подпомага революционната организация. 
От такава позиция се включва и в подготовката на Априлското въстание. След 
Освобождението Теофан Райнов дълги години работи на държавна служба като 
окръжен и околийски управител в различни градове, включително в родното 
Карлово и Пловдив.

Ако политическата, революционната и административната дейност на Тео-
фан Райнов преди и след Освобождението е обект на изследванията на някои 
автори1, в историческата литература никой не е обърнал внимание на общест-

1 Славчев, Н. Теофан Райнов като революционер и възрожденец. София, 1940, с. 4; Волков, 
Е. Христо Ботев. София, 2009, 48–52; Нешев, Г. Волентирите на Джузепе. София, 1988,  с. 61; 
Същият. Българи гарибалдийци. София, 1965, с. 56; Трайков, В. Г. С. Раковски. Биография. 
София, 1974, с. 227, 231–254; Гандев, Хр. Васил Левски. Политически идеи и революционна 
дейност. София, 1946; Пастухов, Ив. Турски шпионаж между българската емиграция в Румъния. 
Ролята на Теофан Райнов и мацинистите. – Известия на Българското историческо дружество 
(по-нататък ИБИД), 22–24, 1948, 277–295; Шелудко, Д. Касабов, Мацини и Левски. – ИПр., 1948, 
№ 4–5, 457–492; Бурмов, Ал. Българското националнореволюционно движение и българската 
емиграционна буржоазия през 1867–1869 г. – ИПр, 1961, № 5, 33–58; Шарова, Кр. Към историята 
на българското революционно движение в 1869 г. – В: Сборник в чест на проф. д-р Христо Ган-
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вената му дейност в нейния просветно-културен аспект. Въпреки неголемия 
си обем, изворовият материал дава възможност да се очертаят някои отделни 
прояви на Райнов, свързани с духовното пробуждане и просветния и културен 
просперитет на възрожденското и следосвобожденското българско общество.

Още във Виена през 1860–1862 г. грижата, която синът на Райно Попович 
проявява за издаването и разпространяването на „Дунавски лебед“, на трудове-
те на Георги Раковски, което се вижда от цялата му кореспонденция с него, е 
първото значимо проявление на отношението му към проблема за културното 
възраждане на българите2. Райнов оценява необходимостта от разпростране-
нието на вестника на Раковски не само сред българите, а и сред „...тукашните 
славяни да го четат“3 и изразява всеобщото задоволство, че вестникът започва 
да се печата наполовина и на френски език (от бр. 16 от 7 януари 1861 г. ната-
тък), което създава възможност чрез него с българските дела да се запознават и 
много чужденци4. 

Интересна информация за живота на българската общност във Виена и за 
мястото на Теофан Райнов в нея се съдържа в общото му писмо с Иван Д. Гешов 
до Раковски от 16/28 януари 1861 г.5 С него те информират Раковски подробно 
за предстоящия на 10 февруари в града голям славянски бал, за който и бълга-
рите се подготвят. От текста му става ясно, че Теофан Райнов е избран в коми-
тета за подготовката на бала и във връзка с това двамата с Гешов се обръщат 
към Раковски с молба да им изпрати за украса на салона, в който ще се състои 
балът, „някои кадри старобългарски“, „некой кой годе цар и некой юнак“, „за 
да не оставаме по-доло от другите народи“6. За славянския бал през следващата 
година в писмо от 25 септември/4 октомври 1861 г. Теофан моли Раковски да му 
изпрати и някои хубави български песни с ноти „...да прославим малко клета 
България и във виенските салони“7. Чрез подобни исторически сцени и картини 
Райнов има огромно желание българите да покажат на този бал на славянските 
народи своята държавна самостоятелност, каква могъща държава и каква кул-
тура са имали в миналото. Вижда и възможност едно на пръв поглед културно и 
развлекателно събитие да се използва за привличане на вниманието на европей-
ската дипломация към все още неразрешения български национален въпрос. 

дев. София, 1985, 195–224; Мирчева, К. Любен Каравелов и българската емиграция в 1869 г. – В: 
Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г. София, 2000, 
47–61; Кирилова, А. „Турският шпионаж“ сред българите през 1868–1869 г. и тяхното револю-
ционно движение (Някои аспекти около финансирането му). – В: Sine ira et studio. Изследвания в 
памет на проф. Зина Маркова. София, 2010, 211–226.

2 НБКМ–БИА, ф. І Б, оп. 1, а.е. 537, а.е. 732, 733, 947, 975, 976, 1331; ЦДА, ф. 3к, оп. 1, а.е. 
695, л. 30–31.

3 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 976; Архив на Г. С. Раковски (по-нататък АГСР). Т. 3. София, 1957, 
с. 79.

4 Пак там.
5 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 976; АГСР, 78–79.
6 Пак там.
7 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 537; АГСР, 777–778.
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Като представител на българите, Теофан Райнов трябва да присъства на 
славянския бал, облечен символично в „народно българско облекло“. В него 
той е фотографиран и след това изпраща снимки на свои приятели. За самия 
Раковски явно не остава такава фотография, както се разбира от горното писмо. 
Един на пръв поглед незначителен факт – снимка на българин в национална 
носия. Тя обаче, изпратена от Райнов на Мина Минович8, се оказва достатъчна 
да раздвижи цялото българско общество в Браила. За това свидетелства в пис-
мо до Георги Раковски от 26 август/7 септември 1861 г. самият Минович: „...
получих портрета от г-н Райнов, Вие трябва да знаете, че щом като уведомих 
нашите родолюбци, градът бе обзет от вълнение и къщата ми бе заобиколена 
от тях. Те искаха портрета, за да видят националния си костюм. След като им 
показах портрета и произнесох една кратка патриотическа реч, те се разпалиха 
дотолкова, че ми изтръгнаха портрета от ръцете и отидоха при шивача, за да си 
поръчат един такъв костюм. Не че ще мога да ви кажа техния брой, защото сам 
не съм го разбрал, но предполагам до 40. Всички ученици от българското учи-
лище ще носят тоя костюм. Градът се занимава само с българския национален 
костюм“9. Позволяваме си доста дългия цитат, защото емоционалният разказ 
на М. Минович показва, от една страна, значението на снимката на Теофан за 
българите в Браила да познаят своята национална традиция, и от друга – ролята 
£ за повдигането на националното им самочувствие. За съжаление, до момента 
не е известен запазен екземпляр от тази фотография на Райнов.

Интересен момент през този период от живота му, свързан с неговото от-
ношение към културата, е участието в създаването на читалището в Карлово на 
11 май 1861 г.10 Конкретна информация се съдържа в писмото на братя Кески-
неви от Карлово до Георги Раковски, изпратено на 2 юли 1861 г.11 От текста се 
разбира, че по това време Теофан Райнов пребивава в родния си град и лично 
присъства на учредяването на читалището. Това показва, че той не прекъсва 
контактите си с родното място и живо се интересува от проблемите и иници-
ативите на своите съграждани. Като наследник на прочутия даскал Райно По-
пович, на учредителното събрание той подарява на читалището „една голяма 
част от бащината му книгохранителница“, а заедно с това и мебелировка за 
читалнята – 3 маси и 12 стола12. Авторите на писмото и конкретно Георгий 
Д. Кескинов, който е подписал втората му част като „привременний читали-
щен епитроп“, благодарят на Райнов и го наричат „жаркия онзи родолюбец 
и благороден момък“.13

8 Мина Минович – син на български преселник в Браила, получил добро образование в 
Румъния и станал известен икономист и вестникар там, активен участник в политическия живот 
на българската емиграция.

9 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 1257; АГСР, 709–711.
10 Унджиев, Ив. Карлово. История на града до Освобождението. София, 1968, 145–146.
11 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 1217; АГСР, 570–571.
12 Пак там.
13 Пак там.
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В писмото на Теофан Райнов до Раковски от 25 септември/7 октомври 
1861 г., за което вече стана дума, се съдържа любопитна информация за намерени 
средновековни монети в Карлово през лятото на 1861 г. по време на преби-
ваването на Райнов в родния му град. Според него те са „Асеневи пари“ – 79 
монети, намерени в дядовото Гешево лозе, тогава вече принадлежащо на братя 
Кескиневи, които откупуват 40 броя, а останалите, както пише сам Райнов, „са 
загубиха“14. Той прави и доста подробно описание на монетите и ги определя 
като по-добре запазени в сравнение с тези, които самият Раковски описва в 
„Показалецът“ № 2. Изразява дори намерение да отиде в музея във Виена, за 
да доразчетат там специалистите това, което той не успява. 

Макар и незначителни на пръв поглед, тези факти показват свързаността 
на Теофан Райнов с родното Карлово. Интересува се и при възможност лично 
участва в обществения живот на града. Този интерес, както ще стане дума по-
нататък, той ще съхрани до най-дълбоката си старост. 

Името на Теофан Райнов е свързано и с историята и дейността на Българ-
ското читалище в Пловдив. В протоколната книга за 1862–1875 г. в списъка на 
членовете през 1874 г. десети по ред е вписан Райнов15. Председател на чита-
лището по това време е Иван Евстратиев Гешов. За съжаление, подробности 
за тази дейност на Теофан по това време, когато работи в управата по изграж-
дането на Барон-Хиршовата железница, не могат да се дадат. Но дори и само 
установеното му членство в Българското читалище в Пловдив е още едно до-
казателство за неговата ангажираност към културната и просветната дейност и 
развитието на българските читалища в периода на най-големия им разцвет като 
духовни центрове на поробеното българско население. Това е и последната про-
ява на Райнов в културната област преди Освобождението, която се установява 
по архивните източници. Заподозрян от турските власти, той напуска Пловдив 
в навечерието на Руско-турската война.

Своите убеждения за необходимостта от просветен и културен напредък 
на българите Теофан Райнов засвидетелства и успешно реализира и след Осво-
бождението. Още в първите години на свободен живот той се ангажира както с 
проблемите на просветата и културния просперитет на българите, така и с въп-
роса за съхраняване на паметта за загиналите в националноосвободителните 
борби и особено за Апостола на свободата Васил Левски.

От 1878 до 1895 г. Райнов е на държавна служба като окръжен и околийски 
управител първо в родния си град и в Пловдив, а след това в Хасково, Омуртаг, 
Силистра, Видин, Свищов, Разград, Враца, Трън, Севлиево, Пазарджик, Кюс-
тендил и Бургас. За съжаление, не разполагаме с материали за управлението му 
във всички окръжни и околийски центрове, в които работи. В някои от тях той 
служи за твърде кратки периоди от време. Но в три от годишните му доклади 
пред съответните окръжни съвети в Татар Пазарджик, Трън и Севлиево отделя 

14 НБКМ–БИА, ф. І Б, а.е. 537; АГСР, 777–778.
15 РИМ – Пловдив, инв. № Х 02 – 2167, л. 65.
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важно място на състоянието и проблемите, на свършеното и несвършеното в 
областта на народното образование и в читалищата и библиотеките.

Най-подробен и аналитичен е годишният отчет за състоянието на Татарпа-
зарджишкото окръжие, представен от Теофан Райнов през м. септември 1891 г.  В 
него той отделя 13 страници на образованието в този окръг16. 

На първо място отбелязва проблема за посещаемостта на училищата – тя е 
най-ниска в Ихтиманска околия (56,34 %) и най-висока в Панагюрска (61,14 %), по-
ниска е при момичетата (35,13 %) в сравнение с момчетата (78,39 %)17. Търси 
причините за тези явления до голяма степен в семейната среда – особено за де-
вическото образование. Друг проблем е ненавременното „условвание“ на учи-
телите от училищните настоятелства. Райнов вижда заложен този проблем още 
в закона за обществените и частните училища, който не предвижда наказания за 
онези училищни настоятелства, които не се грижат навреме да „условват“ учи-
тели, и тези училища не могат да отворят през септемри, а поради това не може 
да се предаде целият материал според програмата18. Друга причина, която пре-
пятства преуспяването на училищното дело, е недостатъчност на материалните 
средства, събирани от училищния налог. Не е достатъчна, според Райнов, и гри-
жата от страна на училищните настоятелства за поддържането на материалната 
база, на необходимите условия за водене на учебния процес, включително и за 
набавянето на нужните учебни пособия. Само в окръжното училище в Татар 
Пазарджик според окръжния управител са осигурени всички нужни пособия19. 
Новопостроените училища в Татар Пазарджик – 2, в селата Елшица и Стамбо-
лово, предвидените за строеж през следващата година, осъществените ремонти 
на училища също са застъпени в отчета. Направеното никак не е малко, но е 
недостатъчно за развитието на народното образование в окръга. 

Като окръжен управител Райнов вижда проблеми и в читалищата или „уче-
нолюбивите дружества“, но в отчета се спира само на тези на мъжкото читали-
ще в Татар Пазарджик – необходимостта от построяване на сграда, създаване на 
богата библиотека, която е била разграбена по време на Руско-турската война 
1877–1878 г.20

Подробни анализи на образователното дело Теофан Райнов прави в отче-
тите си като окръжен управител в Трън на септемврийската сесия на окръжния 
съвет през 1888 г. и в Севлиево пред редовната сесия на окръжния съвет през 
м. септември 1890 г.21 

16 Изложение за състоянието на Татарпазарджишкото окръжие през 1890–1891 г. Татар Па-
зарджик, 1891, 135–148.

17 Пак там, 136–137.
18 Пак там, 139–140.
19 Пак там, с. 145.
20 Пак там, с. 148. 
21 Отчет за състоянието на Трънский окръг, даден от Трънский окръжен управител пред 

Трънский окръжен съвет в редовната му септемврийска сесия през 1889 г. София, 1889, 10–13; 
Изложение, представено на Севлиевский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия 
в 1890 година от Севлиевский окръжен управител Т. Райнов за Общото състояние на севлиевский 
окръг през 1889 и 1890 г. Севлиево, 1890, 26–31. 
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Отчетът за Севлиевски окръг, който включва Севлиевска и Габровска око-
лии, дава една по-добра оценка за образователното дело в този район. Тя е на 
базата на сравнението с предходната година за самия окръг. По-добри през 
учебната 1889–1890 г. в сравнение с предишната са както посещаемостта, така 
и успехът на учениците. Снабдяване на бедните ученици с учебници, завършва-
не на започнати, изграждане и отваряне на нови училища – това според Райнов 
са фактори, които водят до подобряване на учебното дело в Севлиевски окръг22. 

Най-тревожен е отчетът на Теофан Райнов за състоянието на образовател-
ната система в Трънски окръг. Според него този окръг „...по разни политически 
и други обстоятелства, в учебно отношение е останал най-надир в сравнение с 
другите окръжия. При освобождението ни, това учение, за жалост е намерено 
в такова състояние, щото е трябвало безотлагателно да се вземат всички бър-
зи, законни и енергически мерки, както от страна на правителството, така и от 
самото общество, за да може то (учението) да се постави на височина такава, 
каквато нуждата и интересите на населението го изискват“23. Райнов анализира 
четири основни „спънки“, които според него възпрепятстват правилното прила-
гане на предприеманите мерки и постигането на по-добри резултати чрез тях24 . 

На първо място той поставя проблема за училищното образование на же-
ните. Почти никъде по селата няма учителки и момичетата не посещават учи-
лище. Според него ролята на жената е водеща за образованиието и възпитани-
ето на децата в семейството. И затова тя трябва да бъде образована. Райнов е 
категоричен и по въпроса, че трябва да има повече жени учителки, особено в 
първоначалното образование, защото една учителка винаги е по-добър психо-
лог от учителя. Решаването на този проблем той вижда дори и с прилагането на 
принудителните мерки, предвидени в закона. 

Втората сериозна спънка според Райнов е материалното състояние на на-
селението. В този район според него правителството трябва да отпуска повече 
средства за училищно образование, което вече започва да се случва. 

Третият проблем е ранното напускане на училище от много ученици, за да 
започнат работа на полето или в чужбина. На такива ученици според Райнов 
трябва да се помогне с общински средства, а да не се разчита само на налага-
нето на наказание на родителите, които преждевременно спират децата си от 
училище. 

Четвъртият важен проблем е невъзможността да се осигурят добри учите-
ли за многобройните пръснати по малките села училища. Окръжният управи-
тел смята, че по-добрият вариант за развитие на този район е създаването на 
пансиони към по-големите, служещи за няколко села, училища. 

Теофан Райнов акцентира на всички тези проблеми в своето изложение 
пред Окръжния съвет на Трънски окръг като особено важни за региона. Изклю-

22 Изложение, представено на Севлиевский окръжен съвет..., 29–30.
23 Отчет за състоянието на Трънский окръг..., с. 9.
24 Пак там, 10–11.
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чително тревожни са те като се има предвид и фактът, че само 7 % от населе-
нието на Трънски окръг е грамотно според последното преброяване от 1 яну-
ари 1888 г.25 Лошо е състоянието на училищните сгради, но изграждането на 
нови, някои от които са готови, а други са планувани за следващия период, 
предполага най-късно след две години те вече да отговарят на съвременните 
изисквания.

Отчетите на Теофан Райнов пред окръжните съвети не са достатъчни, за да 
се направят изводи за цялостната му дейност и конкретните действия за разви-
тието на образованието в съответните околии и окръзи. За съжаление на този 
етап не разполагаме с други архивни източници за по-задълбочено изследва-
не на приносите на Райнов в просветното дело в първите две десетилетия на 
свободно развитие на България. На базата на цитираните отчети може да се 
направят изводи, че като окръжен управител той отдава най-голямо значение на 
образованието, проявява изключителна загриженост за неговото развитие, де-
финира правилно както общонационалните проблеми в тази сфера на държав-
но управление, така и специфичните за различните райони и отделни селища. 
Високообразован, учил в най-добри училища в Пловдив, Цариград и Виена, 
запознат едновременно и с традициите на българската просвета, и с образова-
нието в Европа, Теофан Райнов предлага конкретни решения на образовател-
ните проблеми. За по-задълбочено и цялостно изследване на управленската му 
работа в сферата на образованието и културата е необходимо издирване на нови 
материали за разширяване на изворовата база.

Освен като участник в държавното управление Теофан Райнов продължава 
да реализира стремежа си към по-висока просвета и култура на българите и 
чрез участието си в обществения живот на своя роден град Карлово. През 1893 
г. той е сред интелигентните карловски граждани, които решават да продължат 
дейността на Ученолюбивата дружинка от 1869 г. Те основават Ученолюбиво 
дружество, което да продължи нейната дейност, а за патрон избират името на 
Апостола Васил Левски26. За първи председател на Ученолюбивото дружество 
„Васил Левски“ е избран именно Теофан Райнов. Основните цели на друже-
ството са умствено развитие на младежите на гр. Карлово, подпомагане на буд-
ни ученици и ученички, построяване на дружествено здание за събрания, теа-
тър, библиотека и други благотворителни цели. Въодушевени от подвига на 
своя съгражданин Васил Левски, учредителите си поставят като особено ва-
жна задача въздигането на паметник на народния поборник в родния му град. 
Изработен е устав, утвърден от Министерството на народното просвещение 
на 11 януари 1895 г., чрез който дружеството придобива статут на официална 
организация27. 

25 Пак там, с. 13.
26 ТД ДА – Пловдив, ф. 1092К, оп. 1, а.е. 18, л. 2.
27 ТД ДА – Пловдив, ф. 1092К, оп. 1, а.е. 52.
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До 1902 г. дейността на дружеството е най-вече културно-просветна. То 
поддържа читалня и библиотека, дава представления и вечеринки, но трудно 
набира средства за изпълнение на целите си. Приел идеята на д-р Васил Генков 
да се издава дружествен вестник, като председател Теофан Райнов предлага от 
името на настоятелството на заседание на Ученолюбивото дружество на 25 но-
ември 1901 г. да се обсъди въпроса за издаването на такъв вестник. Чрез при-
ходите от него се очаква да се увеличат средствата за построяване на памет-
ника на Апостола, а също и да се спестят разходите за вестници и списания за 
библио теката, които ще се получават в замяна на дружествения вестник. След 
дълги разисквания се взема решение да се избере тричленна комисия, която да 
проучи условията за издаването на вестника, да направи финансова сметка за 
евентуалните приходи и разходи. Комисията се задължава да докладва извър-
шеното, както и да предложи идея за направлението на вестника в най-близко 
време на ново заседание, на което да се вземе окончателно решение28. 

На 2 февруари 1902 г. излиза първият брой на този вестник – „Просвета“, 
в който е публикувана неговата програма29. В нея за основни цели на изданието 
се посочват тези на Ученолюбивото дружество – изграждане на паметник на 
Васил Левски в Карлово и просвещение на карловското население. Запазването 
на мястото на родната къща на Левски също е сред задачите на дружеството и 
намира място на страниците на вестника. На 25 март 1902 г. на свое заседание 
то взема решение „...да се моли кметството да отчужди някои околни дворове, 
за да залеси и разшири това памятно място, като за в бъдеще да се направи един 
увеселителен парк...“30.

Теофан Райнов остава председател на Ученолюбивото дружество „Васил 
Левски“ до 1902 г., а на 3 февруари за такъв е избран младият и енергичен д-р 
Васил Генков31. Под негово ръководство дружеството успява да доведе до успе-
шен завършек задачата за построяване на паметник на Апостола в родния му 
град. Без да е вече председател, синът на Райно Попович продължава да работи 
в дружеството за постигане на тази основна негова цел, поставена още от вре-
мето на създаването му. 

От м. март 1902 г. дейността по изграждането на паметника се активизира. 
Определя се мястото за построяването му, провеждат се два конкурса, в резул-
тат на които е избран проект, организира се събиране на средства за неговата 
реализация. На 15 май 1903 г. тържествено е положен основният камък. Целият 
процес на реализиране на идеята буквално е хроникиран на страниците на 
в. „Просвета“ – от 1902 до 1908 г. 

От материалите във вестника и от протоколите от проведените заседания 
на комитета се установяват детайли от дейността на Теофан Райнов през тези 

28 ТД ДА – Пловдив, ф. 1092К, оп. 1, а.е. 39, л. 1.
29 Просвета, № 1, 2 февруари 1902.
30 ТД ДА – Пловдив, ф. 1092К, оп. 1, а.е. 18, л. 3.
31 Пак там.
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години – от 1902 г. до завършването на паметника през 1907 г. Той е член и 
на избрания специален „Комитет по въздигане на паметника на Васил Левски 
в Карлово“ – като председател на бюрото на Народната партия в града32. При 
подготовката за полагане на основния камък на заседание на този комитет на 
14 април 1903 г. Райнов е избран в комисията за изработване на програмата за 
празничния ден33. На 5 октомври 1905 г. на заседание на комитета се обсъждат 
сериозни проблеми по забавянето на направата на паметника съгласно контрак-
та, сключен със спечелилия конкурса Марин Василев34. Председателят д-р Ва-
сил Генков е внесъл протест с искане на неустойка от скулптора. Теофан Райнов 
предлага за неизпълнение на работата в срок от страна на Марин Василев да му 
се удържат в полза на комитета 4000 лв. Предложението му не се приема. Ко-
митетът решава г-н Василев да даде морална гаранция под формата на писмено 
задължение да завърши работата по паметника до м. юни 1906 г. 

Въпреки всички трудности – организационни и финансови, паметникът на 
Апостола в Карлово през 1907 г. вече е факт. За да го има този внушителен 
израз на народната любов към Левски в родния му град, значим принос има и 
Теофан Райнов. Той е фотографиран заедно с другите участници в комитета пред 
него веднага след завършването му. Вече на преклонна възраст, Райнов участва в 
работата на комитета до 1909 г.35 Само след една година, на 18 септември 1910 г., 
синът на Райно Попович умира в родния си дом в Карлово.

Роден през 1837 г., връстник и съмишленик на Васил Левски от времето на 
революционната борба, Райнов посвещава последните години от своя живот в 
обществена полза на родния град за съхраняване на паметта за Апостола както 
сред карловци, така и сред всички българи, чрез изграждане на паметник и за-
пазване на мястото на родната му къща. 

Въпреки че е известен най-вече с участието си в политическите организа-
ции на българското националноосвободително движение, през целия си живот 
Теофан Райнов се ръководи и от идеята, че просветата и културният напредък 
на българите са от първостепенно значение за националното развитие – както в 
годините на борба за национално освобождение, така и във времето на държав-
на самостоятелност. Това доказват проследените тук многобройни участия и 
ангажираност на Райнов в различни прояви и организации, целящи българския 
просветно-културен напредък: в най-ранни години – подкрепата на в. „Дунав-
ски лебед“ за духовното пробуждане на българите, участието в читалищата в 
Карлово и Пловдив; в зрялата му възраст – работата като държавен служител 
в областта на просветата като окръжен и околийски управител; в последните 
години – активното участие в обществените организации в родния му град, ра-
туващи за просветата и културния напредък на карловци и за съхраняване на 
паметта за Васил Левски.

32 ТД ДА – Пловдив, ф. 64К, оп. 2, а.е. 6, л. 1–2.
33 ТД ДА – Пловдив, ф. 1092К, оп. 1, а.е. 38, л. 28–30.
34 ТД ДА – Пловдив, ф. 64К, оп. 2, а.е. 6, л. 33–35.
35 Пак там, л. 50.
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Тези аспекти от дейността му допълват и обогатяват представата за Теофан 
Райнов като една интересна и значима личност в националната история, както в 
годините на борба за национално освобождение, така и в първите десетилетия 
на свободен живот.

TEOFAN RAYNOV AND ITS ACTIVITIES FOR EDUCATIONAL 
AND CULTURAL PROGRESS OF THE BULGARIANS

Dora Chausheva

(Abstract)

Кnown primarily for his participation in the political organizations of the 
Bulgarian national-liberation movement in the 19th century, throughout his life 
Teofan Raynov (1837–1910) was guided by the idea that education and the cultural 
advancement of the Bulgarians were of paramount importance for the national 
development both in the years of the struggle for national liberation and in the years 
of national independence. He proved this in practice through his participation in a 
variety of activities and organizations which aimed at the educational and cultural 
advancement of the Bulgarian nation: in his early life he edited Dunavski Lebed 
(The Danube Swan), the newspaper which promoted the spiritual awakening of the 
Bulgarians, and he was a member of the cultural centres in Karlovo and Plovdiv; in 
his later life he worked as a civil servant in the sphere of education as a regional and 
district manager; towards the end of his life he was active in social organizations in 
his native city which were committed to the education and cultural advancement of 
the Karlovo citizens and to the preservation of  Vasil Levski’s heritage.

These aspects of his activities, which are the subject of this research, supplement 
and enrich the picture of Teofan Raynov as an interesting and outstanding personality 
in our national history both in the years of the struggle for national liberation and in 
the first decades of national independence. 
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„СТАРИТЕ“ И „МЛАДИТЕ“ В ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“
(Русе, 1866–1876)

Веселина Антонова

Възрожденското читалище „3ора“ в Русе е основано на 25 март 1866 г.1 
по инициатива на вече утвърдения в общонационален план лидер – Драган 
Цанков. На учредителното събрание най-активни са търговските фамилии 
– бр. х. Петкович, бр. Златови, бр. Бърневи, бр. Попови, бр. Петкови, бр. Мал-
чеви, бр. Цонакови, бр. Хр. Ганеви, Георги Р. Цанков, Матю Грънчаров, които 
поддържат членството си през целия период на съществуване на читалището. 
Те са местните водачи и най-активни участници в започналите в средата на 
40-те години на ХІХ в. легални политически действия на българите срещу Ца-
риградската патриаршия за учредяване на независима българска църква. Те са 
и разпространителите, и спомоществователите на първото българско списание 
„Любословие“ на К. Фотинов, на произведенията на Георги Раковски, членове 
на общината и на училищното настоятелство, църковни епитропи, представи-
тели на българското население във вилаетското административно управление и 
вилаетския съд. Сплотени от идеята за изгонване от града на гръцкия епископ 
Синесий Червенски и пълно освобождаване от „лисическото лукавство“ и фа-
нариотско влияние, подтикнати от безспорния авторитет на Др. Цанков, те ос-
новават читалището в Русе с цел „подпомагане народното образование“. Около 
80 % от първите членове са представители на заможната градска прослойка, 
които за кратко време събират значителен за времето начален капитал от 200 
турски лири. Създава се средище за комуникация на българи от близка социал-
на среда и със сходни интереси, което бързо се превръща в общодостъпно място 
за свободно общуване и обмяна на идеи. Основана е легална демократична бъл-
гарска институция, където посетителите, подтикнати от общата потребност за 
духовно общуване, имат възможност да проникнат в мислите на другия, както 
и свободно да дадат израз на своите, да се почувстват част от едно голямо цяло. 
Тук се разискват редица важни въпроси, раждат се обществени инициативи, 
повишава се взискателността към обществения живот, българинът се учи на 
гражданственост и самоуправление.

1 Антонова, В. Възрожденското читалище „Зора“ в Русе. Русе, 2010, 22–24.
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Създадени първоначално по подобие на съществуващите в Западна Евро-
па политически и културно-просветни клубове, 186-те възрожденски читалища 
изграждат нова система на културно общуване, която е важен фактор за ускоря-
ване на модернизацията на обществото. Те са институции на културата, където, 
при липсата на национална държава, ярко се проявяват самоуправленческите 
особености на възрожденското общество. Увеличават се местата за публична 
комуникация – към църквата, училището, общината вече съществуват читали-
ща, създават се ученически и женски дружества. В процеса на ускореното въз-
рожденско развитие се променя и социалната роля на интелигенцията, която 
се превръща в обществен водач. Формирането на българската буржоазия е съ-
проводено с трайни изяви на нейните възможности и амбиции, а стопанският 
напредък все по-настойчиво налага постигането на един културно-просветен 
еквивалент. Общественият слой, който даде живот на читалищата, видя в тях 
надеждно средство за обществено развитие и преуспяване.

3апазените списъци на членовете от 1867, 1869 и 1872–1874 г.2 дават уни-
калния шанс да се „запознаем“ с хората, които са имали своя принос в полезна-
та и разнообразна десетгодишна дейност на читалище „3ора“ в Русе. Едни са го 
основали, вложили са по-големи суми, а после са го напуснали, дошли са други, 
които са дали по-малко пари, но повече ентусиазъм и любов, но има и такива, 
които, въпреки трудностите и превратностите, го подкрепят през целия период 
на съществуването му. Да се проследят биографиите на основателите, които с 
парите и авторитета си полагат основите на институцията, се оказа неизпълни-
ма задача. Събрах, доколкото това е възможно, откъслечни данни само за някои 
от тях. 3а други не открих биографични сведения и автентични свидетелства, 
които да документират живота и дейността им. А причината за тази липса е 
ясна – дълъг период от време приоритетно са изследвани теми по национал-
ноосвободителното движение, развитието на българската просвета и култура, 
т.е. бедните и средни слоеве на българското население през ХІХ в., а богатите 
търговци и местните първенци обикновено бяха определяни с общата квалифи-
кация „туркофили“ и биографиите им не са били обект на целево проучване. В 
първия списък, съставен на 9 април 1867 г., собственоръчно са се подписали 110 
лица. Под № 1 на почетните членове (които, съгласно устава внасят най-малко 
100 франка членски внос) е х. Атанас х. Петкович, а № 1 сред действителните 
членове (които внасят 4 фр. членски внос) е Драган Цанков3.

Незаслужено забравено днес, семейство х. Петкович играе важна роля в 
обществения живот на Русе през ХІХ в. Натрупаното богатство и влияние те 
умело използват в българо-гръцката църковна разпра в защита на българските 
национални интереси. Още през 1845 г. х. Петър х. Петкович подава прошение 
до правителството в Цариград, в което се настоява да се поддържа постоянна 

2 ДА – Русе, ф. 14К, оп. 1, а.е. 3.
3 Пак там, а.е. 1 (устав на читалището).
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делегация в Цариград за решаване на църковните въпроси и така да се гаранти-
ра гражданска автономност на българите в империята4.

Градските нотабили са най-активните противници на гръцкия епископ Си-
несий и тяхна е заслугата за изгонването му от Русе. През 1860 г., когато той 
отказва да служи в църквата на черковнославянски, русенци подават жалба до 
Великия везир, скрепена със 145 подписа, сред които на х. Иванчо х. Пенчо-
вич, х. Атанас х. Петкович, Иван Мавриди, Ангел Глаголиз и др. Демонстра-
тивно незачитане и неуважение към Синесий проявяват българските първенци 
и в личните си празници – на 22 юли 1862 г. на сватбата на Костаки Мари-
нович с най-малката дъщеря на Ив. Мавриди (кум е вуйчото на младоженеца 
х. А. х. Петкович) църковният обред е извършен от протосингел Нил Изворов 
на български език, а не от епископ Синесий, който е все още в града. През 
1864 г. е внесена поредната молба до валията, под която стоят подписите на 200 
граждани. Делегацията, поднесла прошението, е арестувана. Тогава учениците, 
подтикнати от своите учители и подкрепени от майките си, разрушават епис-
копския дом и принуждават духовника да напусне окончателно града. Водачите 
и най-дейните участници в събитията са обвързани в роднински отношения: 
х. А. х. Петкович, Иван Мавриди и Параскев Дамянов са роднини, съпругите 
им са дъщери на х. Яко Стефчов. Зетьовете на Ив. Мавриди, който умира през 
1867 г. – Петраки Златов, Иван Чорапчиев и Костаки Маринович, са също сред 
основателите на читалището, както и арестуваните във валелика делегати. Учи-
телите П. Дамянов и Ив. Чорапчиев „подшушнали“ на своите ученици, които, 
заедно с майките си, изхвърлят владишките вещи и събарят къщата на Синесий. 
Жените са съпруги на арестуваните Никола Казмата (Винаров), Велико Малчов, 
Никола Дряновски, Иван х. Костов, Гено Буюклиев, Иван Добрев и Симеон С. 
Златов, които по настояване на епископа и за назидание на останалите трябвало 
да бъдат изпратени на заточение. Те са и учредителките на женското дружество 
„Ступанка“, а синовете им, след като завършат класното училище, ще бъдат 
сред най-активните членове на читалището. В църковната разпра и изгонването 
на Синесий към „старите“ се присъединяват и „младите“, бъдещи участници в 
Черковно-певческото дружество, основоположници на възрожденския театър 
в Русе и членове на  частния революционен комитет.

Най-изявените водачи на недоволството на местното население в борбата 
за независима българска църква са и кореспондентите и спомоществователите 
на Георги С. Раковски от Русе. Търговската къща на Иван Мавриди в съдружие 
с фирмата на братя х. Петкович имат важна заслуга за разпространението на 
„Българска денница“, „Дунавски лебед“, „Горски пътник“ в Русе, Шумен, Си-
листра, Котел, Сливен, Варна. Известни са 40 писма от русенските търговци до 
Раковски, изпращани от писаря на търговската кантора и бъдещ съдружник и 
зет на Мавриди – Петраки 3латов. Той е русенският кореспондент на Раковски 

4 Шумен и Шуменско ХV–ХІХ в. Шумен, 1996, 219–220.

12 Българското възрожденско общество...
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с псевдоним „Пътник“ и на „Одеский вестник“, който изпраща информации за 
злоупотреби на гръцкото духовенство, издирва и записва народни песни5. Русе 
е един от градовете, чрез които изданията на Раковски добиват популярност и 
изиграват важна роля в борбата против гръцкото духовенство, разпространява 
се революционната му пропаганда, която се откроява с ярка емоционална при-
повдигнатост и силно въздействие върху читателя.

Известно е, че в периода октомври–декември 1853 г., когато изпълнява за-
дълженията си на терджуманин (преводач) в турската дунавска армия, Раков-
ски посещава и Русе. Тази длъжност му дава възможност свободно да пъту-
ва из българските земи и е използвана от него за създаване на клоновете на 
„Тайното общество“6 – първата общонационална революционна политическа 
организация, която си поставя за цел да подготви българите да се включат в 
благоприя тен момент в съвместни действия с руската армия против Турция. 
Според Н. Обретенов Раковски е гост на баща му. Не е ясно кога и при какви 
обстоятелства Раковски се запознава с Тихо чорбаджи, за да посети тъкмо не-
говия дом, той не е и сред кореспондентите му от града, но е спомоществовател 
на „Горски пътник“ и абонат на „Българска денница“ и „Дунавски лебед“. „В 
празничните дни след черковен отпуск – пише Н. Обретенов – баща ми обичал 
да се събира у дома с приятелите съмахленци Петър Сакелариев, Братой І...І, 
Никола Казмата, Юрдан Шарапчията, Георги Краснелията и др., те прочитали 
новите броеве на в. „Дунавски лебед“ от Раковски, когото всички познавали, 
защото идвал в Русе, дори идвал у дома...“7. Допускам, че по време на непрекъс-
натите пътувания на Раковски във връзка с активната му стопанска дейност в 
периода 1851–1852 г. вероятно някъде са се срещнали или някой от многоброй-
ните му контрагенти му е препоръчал Тихо Обретенов. Откъслечните сведения, 
които се съдържат в спомените на Н. Обретенов, дават основание да допуснем, 
че в дома им Раковски основава русенския клон на организацията, а „съмахлен-
ците“ Петър Сакелариев, Братой Добрович, Никола Винаров Казмата, Йордан 
Шарапчиев, Георги Краснелиев и, разбира се, домакинът Тихо чорбаджи са 
нейните членове. 3асега не са известни документални свидетелства за среща на 
Раковски по време на престоя му в Русе с най-активните разпространители на 
изданията му – бр. х. Петкович, Иван Мавриди и дописника му Петраки Златов. 
Но тъкмо от тях той очаква да се погрижат за новоназначената в Шуменското 
девическо училище млада учителка Александра Петрович. Той я препоръчва на 
своите кореспонденти в Русе, които £ осигуряват през зимните месеци на 1856 г. 
безопасно пътуване от Русе през Разград за Шумен8.

5 Цариградски вестник, 9, № 412, 1 януари 1859; България, малкият лист, 1, № 19, 5 август 
1859; ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 139, 140.

6 Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. София, 1974; Раковски, Г. С. Автобио-
графични трудове. София, 1980, с. 40.

7 Обретенов, Н. Спомени за българските въстания. София, 1983, с. 39, 61; Архив на Г. С. 
Раковски. Т. 2. София, 1957, с. 178, 188; ЦДА, ф. 1837, оп. 1, а.е. 406.

8 Шумен и Шуменско ХV–ХІХ в..., с. 266.



179

От „съмахленците“, срещнали се с Раковски, само домакинът Тихо чорба-
джи не е сред членовете на читалището. През 60-те години на ХІХ в. той има 
дюкяни в Исакча (Румъния) и умира през 1870 г. Синовете му Ангел и Петър 
Обретенови, заедно със сина на Г. Красналиев – Никола, участват в четата на 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа. А по-малкият – Никола Обретенов, дълго-
годишен библиотекар на читалището и основател на Русенския революционен 
комитет, заедно със сина на Петър Сакелариев – Никола, решават да заминат за 
Одеса, „за да постъпим в юнкерско училище“9.

Създадено от „старите“, читалището се превръща в привлекателно място 
за общуване на „младите“, чиито имена все още не фигурират в списъците на 
членовете, но които само след 2–3 години ще поемат изцяло читалищните ра-
боти и умело ще съчетават легалните с нелегални форми на революционната 
борба. Недоволни от пасивното според тях отношение на богатите русенски 
граждани към новосформираната културна институция, младежите разпростра-
няват „против тях една сатира, че да ги наклепаме хубавичко“. Тома Кърджиев, 
главен словослагател, „донесе букви и мастило от печатницата, нареди сатирата 
с печатни букви в кутията и я напечати“. Прочел разлепените из града листовки, 
Др. Цанков бързо разпознал авторите, „че като ни захвана, както си приказваше 
той – спомня си Обретенов: „Бре кюлханета! Няма ли за вас книги за четене, та 
сте се захванали да пишете сатири против чорбаджиите? Не знаете ли, че ще ни 
запрат и вас и нас, настоятелството, и ще затворят читалището. Да не сте смели 
да повторите...!“10. 

Много скоро самият Др. Цанков прилага използваните от младежите конс-
пиративни действия. От столицата на Дунавския вилает той отстоява с всички 
възможни легални и нелегални средства решителната си позиция срещу посе-
гателството върху отглежданото с любов и всеотдайност новобългарско учили-
ще. Възглавил народното недоволство, той провежда сред местното население 
лична агитация, свиква членовете на русенската община и категорично им за-
явява несъгласието си с намерението на правителството за сливане на българ-
ските и турските училища, „защото нашите деца бързо напредват в науката“, 
и „подшушнал“ в читалището как да „изразят негодуванието на народа“. Из-
пълнител е отново Т. Кърджиев. Той изнася тайно от печатницата една връзка 
от сп. „Източник мнения“, където е публикувана идеята за отоманизирането на 
българските училища. „Разкъсахме книжките и ги разхвърляхме по площада 
пред управлението на валелика“ – пише Обретенов. Този инцидент е станал 
най-вероятно през декемеври 1867 г., когато е издаден първият брой под ре-
дакцията на Исмаил Кемил ефенди. След случилото се списанието, замислено 
като месечно издание, с което да се популяризират реформите на Мидхат паша, 
спира, а словослагателят, макар и по недоказани обвинения, е уволнен. Пре-
водачът в редакцията на в. „Дунав“ Иван Чорапчиев, осигурил на завършилия 

9 Обретенов, Н. Спомени..., с. 110.
10 Пак там, с. 87.
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класното училище и исляххането младеж работа като спедитор, коректор, а по-
късно и като главен словослагател, го препоръчва на местните нотабили. Тома 
Кърджиев е писар в общината до 1874 г., когато по поръчение на русенския 
революционен комитет отива учител в с. Червена вода и организира Червено-
водската чета (1875 г.)11. Като един от най-изтъкнатите дейци на българската 
национална просвета, с твърдата си позиция Др. Цанков става изразител на тре-
вогата, обхванала обществото, инициатор и вдъхновител на смелата младежка 
акция. Неговото поведение безспорно изиграва решаваща роля за осуетяване на 
опасния проект на турското правителство, който би нанесъл смъртоносен удар 
върху новобългарското образование. Обстоятелството, че Др. Цанков действа 
от административния център, откъдето валията провежда реформаторската си 
политика и проваля поставянето на българските училища под ръководството 
на турското министерство на просветата, увеличава ефекта от победата, а на 
младите русенски патриоти вдъхва увереността, че борбата в защита на нацио-
налните интереси може да има положителни резултати.

 Така постепенно читалището става обединителен център за новото поколе-
ние русенски граждани, участвало в рамките само на четири години в две много 
важни събития от обществения живот на града с широк национален отзвук, кои-
то завършват с успех – заедно с родителите си изгонват гръцкия епископ и с Др. 
Цанков провалят образователната реформа на турското правителство. 

„Старите“ и „младите“ са заедно и на Деня на Кирил и Методий. На 11 
май 1858 г. учителят Параскев Дамянов Бояджиев, непримирим противник на 
гръцкото духовно влияние, който през 1866 г. е сред основателите на читалище 
„Зора“, поставя началото на училищното честване на славянските първоучи-
тели в Русе. През 60-те г. на ХІХ в. в българските земи се формира първият 
общонационален празник, който се отбелязва по особено тържествен начин 
– дюкяните са затворени, училищните тържества прерастват в общоградски 
шествия. За целта през 1868 г. председателят на читалището Др. Цанков поръч-
ва на съгражданина си Николай Павлович12 картина с образите на светите братя, 
която неизменно присъства като важен елемент от ежегодния празник. Чуж-
дите консули описват своите впечатления от видяното така: австро-унгарският 
консул Оскар Монтлог пише до граф Андраши във Виена: „Вчера българите 
тук честваха тържествено празника на славянските апостоли Кирил и Методий. 
Процесията премина от девическото училище към мъжкото училище, оттам 
пред сградата, в която се помещава българското читалище и на чиято фасада е 
закачен портретът на Негово величество султана, а под него тези на българския 
екзарх и на двамата светии. Към процесията, минала по улиците, се присъедини 
г-н Мошнин със семейството си, непосредствено след българското духовенство 

11 Жечев, Н. Обществено-революционната дейност на Тома А. Кърджиев до Освобождени-
ето. – Изв. на Института Ботев–Левски, 2, 1956, 189–230.

12 Архив на Николай Павлович 1852–1894 г. София, 1980, 56–57, 357–358. (Картината днес 
се съхранява в Русенската художествена галерия.)
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и преди учениците“13. Руският генерален консул Александър Мошнин – до граф 
Игнатиев в Цариград: „Пред многочислен народ митрополит Григорий произ-
нася слово за необходимостта от образование на българите, а след това с бърза 
крачка се отправи към девическото училище, където извърши водосвет и се 
пеят песни за възхвала на султана и екзарха. През деня всички дюкяни са затво-
рени, българите не работят и празнуват през целия ден“14.

Административният център на Дунавския вилает се радва на привилеги-
ята на привлекателно място за живеене, както за завършилите образование в 
Западна Европа и Русия млади българи, така и за чужди специалисти – лекари, 
инженери, архитекти, строители и пр. Устремил се да заприлича по модерност 
на градовете, с които го свързва реката, Русе е най-динамично благоустроява-
щият се български град през 60-те и 70-те години на ХІХ в., където западното 
влияние бързо става част от ежедневието на жителите му. Читалището изиграва 
решаваща роля в модернизиращата се градска атмосфера. То става естествен 
център на променящия се начин на общуване и използване на личното време, 
в развлеченията, оказва влияние в процеса на сформиране на нови приятелски 
и професионални общности, различни от битувалите векове наред роднински, 
съседски и етнически взаимоотношения. Тук се обсъждат и организират редица 
нововъведения в живота, които невидимо, но мощно изменят неговата динами-
ка и съдържание. Тук българинът политиканства, изживява минути на душевна 
наслада, развива усет към хубавото и възвишеното, нравственото и доброто, 
към ораторство, добър говор и светски маниери. Инициативи като сказки, ба-
лове, театрални постановки скандализират консервативните нрави, но оставят 
дълбок и траен отпечатък и ускоряват прехода към новия градски начин на жи-
вот. Тук се предлага и значителна новост – абонамент за всички излизащи в 
Цариград вестници и списания, както и за „Периодическо списание“ на Българ-
ското книжовно дружество в Браила и сп. „Училище“, издавано от Ил. Блъсков 
в Букурещ и Русе. Читалището е мястото, където всеки може да влезе и да чете 
български и западноевропейски вестници. Към колебаещия се пред вратата му 
Джендо „слугата“ Никола Обретенов отправя любезна покана: „Не се срамувай; 
това заведение е отворено като за вас хора – каза той и ми подаде един вест-
ник в ръката“15. Абонаментът за периодика е и важно приходно перо в бюджета 
на самоиздържащата се институция – на всеки 15 броя редакцията отпуска по 
един подарък за читалището16. Освен разпространявания безплатно вилаетски 
в. „Дунав“, официален орган на турската власт, печатан на български и турски 

13 Българско националнореволюционно движение 1868–1874 г. Т. 2. София, 1992, 142–145.
14 Жейнов, И. Документи от архива на външната политика на Руската империя за дейността 

на генералното консулство на Русия в Русе 1865–1877/1878 г. Русе, 2009, с. 94. Вж. и Антонова, 
В. История на празника 24 май (първи чествания в Русе). – В: Алманах за историята на Русе. Т. 
9. Русе, 2009, 63–76.

15 Стоянов, З. Записки по българските въстания. София, 1983, с. 84.
16 Вж. Антонова, В. Разпространението на периодика в българските земи според документи 

в архива на читалище „Зора“ в Русе. – В: Българският периодичен печат през Възраждането. 
Сливен, 2011.
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език, тук се получават издаваните в Цариград „Македония“ на П. Р. Славейков, 
„Право“ и „Напредък“ на Ив. Найденов, „Турция“ на Никола Генович, „Век“ 
на Марко Балабанов, „Левант Таймс“ („Източно време“), „Прогре д`Ориент“. 
Посетителите разговарят, обсъждат новините, четат, коментират и чуждия пе-
риодичен печат – немския „Илюстр[асион] цайтунг“, два френски вестника – 
„Ревю дьо Монд“ и „Илюстрасион“, белгийския „Ендепендас Белж“, „Куриер 
д`Ориян“. „Младите“, завършили реномирани западноевропейски и руски уни-
верситети членове на читалището, четат и превеждат на „старите“ публикува-
ните новини. „Най-ревностен читател беше домакинът ни чорбаджи Ангел Гла-
голист – пише Н. Обретенов. – Щом надвечер се прибере в къщи, ще дойде при 
нас в читалището и ще каже: „Момчета! Кой ще ми прочете Ендепандансите, 
Белжите и Куриер д`Орияните?“. Някои от другарите ще му прочете и преведе 
от френски новините, и той сутринта рано, като събрал новините от Цариград и 
Европа, ще разправя в кафенето...“17. Ето го и типичният пример как се заражда 
запазилата се и до днес нашенска склонност към политиканстване – дали на 
чаршията, или в дюкяна, в кафенето или читалището, българинът отрано се 
приучава да обменя и коментира последните новини, тук по-явно или по-тайно 
се кроят и чертаят планове за бунтове и завери, тук в дебата между конфор-
мисти и радикали изкристализират решенията на най-парливите проблеми на 
тогавашното българско общество.

Откритото през 1870 г. кафене към читалище „Зора“ е място на главната 
улица, където вечер след работа всеки може да се отбие на сладки приказки за 
обсъждане на злободневни въпроси. Така се създава нова общност – колектив-
ното като противовес на индивидуалното, личното и семейното, породена от 
потребността от споделеното време на хора с близки интереси. Посетителите са 
относително свободни и заможни, с вкус към новото – чорбаджии и общинари, 
търговци и учители18. Най-често тук се събират учителите, предимно млади, 
несемейни мъже, за които читалищното кафене е естествено място за самоусъ-
вършенстване сред книгите и другите посетители, предпочели тази форма на 
общуване. Създава се нов стереотип – читалищното кафене се превръща в ин-
телектуално средище, различно от съществуващите дотогава турски, еврейски, 
арменски кафенета в зависимост от етническата принадлежност на собствени-
ците им, посетителите или махалата, в която се намират. 

Организираният от читалище „Зора“ на 22 февруари 1867 г. „българский 
бал“ в хотел „Ислях-хане“ поставя началото на светските забавления в гра-
да. Тези нетипични за бита в Османската империя нови форми, различни от 
традиционното общуване в махалата и комшулука, на пазара, на хорото или 
в кварталното кафене, бързо се превръщат в предпочитано и харесвано мяс-
то за контакти. Читалищните балове са посещавани от областния управител 
(валията) и висши държавни чиновници, от дипломатическите представители 

17 Обретенов, Н. Спомени…, с. 79.
18 Гавраилова, Р. Колелото на живота. София, 1999, с. 44.
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на западноевропейските държави и Русия, от чуждестранни граждани, както и 
от местни жители – българи, турци, евреи, гърци, арменци. Възможността за 
непосредствено общуване безспорно има двупосочно значение както за консу-
лите, които посредством тези инициативи лесно могат да се срещат с по-големи 
групи от населението и да получат лични впечатления за реалното настроение 
сред гражданите, невинаги съвпадащо с това на местните първенци, с които те 
по правило общуват, така и за читалищните дейци, които чрез тези контакти 
могат да си изградят обективна оценка за политиката на европейските държа-
ви спрямо Турция и българското националноосвободително движение, за от-
ношението им към Източния въпрос и пр. Те са и важен източник на приходи 
за читалището. По време на първия благотворителен бал на 31 януари 1868 г. 
е събрана сумата от 2100 гр. В списъка на дарителите на бала, състоял се две 
години по-късно – на 30 януари 1870 г., „произволна помощ“ са внесли 87 по-
сетители (47 от тях – чужденци), а събраната сума е 3270 гр. Разходите са: за 
салон – 1040 гр., за „за цигуларите – 432; за цигуларите едини и питие – 56; за 
каик за цигуларите – 90; ...за шейна ходение – 10; за тескере Гюргево – 3; за 
шейна – 57; за шейна свирачи – 6; шетане – 8; три момчета за гардероб – 30“; 
игли топлийки и пр. – общо разходи – 1918, 75 гр. т.е. приход за читалището – 
1230,63“19. От вписаните разходи за „цигуларите“ и за „свирачите“ се вижда, че 
са наети два оркестъра – „цигуларите“, които изпълняват „европейски игри“, 
явно са пристигнали от Румъния, защото за тях са заделени големи суми – 432 
гр. за музикалното изпълнение, за тескере за Гюргево, за пътуването с каик и 
шейна и пр., а за „свирачите – двама момци селяни с кавали, за да свирят бъл-
гарско народно хоро“, са платени само 6 гр. за шейна. Изпълняваната на тези 
балове музика е с изключително танцувален характер. Хорото и някои модни за 
времето танци като полка, кадрил и валс са изпълнявани от салонен оркестър, 
съставен от инструменталисти, предимно чужденци, както и от музиканти от 
военната музика на местния турски гарнизон20. Ежегодните балове създават ес-
тествени условия за непосредствено общуване на местни и чужди, както и нови 
общности от хора, изповядващи различни религии и от различни етноси, чието 
поведение, облекло, светски маниери е повлияно от западноеврепойската мода.

Под силното влияние на първия председател Др. Цанков тук се формира 
твърде специфична микросреда, която привлича както авторитетните местни 
първенци, така и току-що завършили реномираното класно училище младежи, 
бъдещи основатели на Русенския революционен комитет. „Старите“ го създа-
ват, а „младите“ му вдъхват живот. От 1869 г., когато читалището вече има и 
име – „Зора“, се ръководи от „младите“. За председател е избран завършилият 
Киевския университет млад учител Димитър Енчев. Създава се кръжец, който 
обединява русенската интелигенция, предоставя £ възможност да задоволява 

19 ДА – Русе, ф. 14К, оп. 1, а.е. 9, л. 11а–12; а.е. 4, л. 5; а.е. 7, л. 1–2.
20 Сакакушев, Д. Възрожденското читалище „3ора“ – разсадник на първите музикални 

прояви в Русе. – В: Юбилеен сборник. 100 години народно читалище „3ора“ – Русе. Русе, 1966, 
89–90. Вж. Антонова, В. Възрожденското читалище..., 57–65.
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културните си потребности, осигурява £ място за общуване и публични изяви с 
организирането на сказки, театрални представления и др. 

Сказките са едно от най-сигурните средства за обществено въздействие, за 
повдигане на духовното ниво на народа. Живата реч въздейства много по-силно 
от четенето на книги, особено когато много хора са неграмотни. В читалища-
та българите се прераждат от „любослушатели“ в беседващи, които не само 
слушат четенето и произнасяното, но се опитват да проумеят тълкуването на 
текста, питат, допълват21. Тук българинът не само чете вестници и списания, 
но вижда напредъка и развитието на общочовешкия и конкретно на българския 
дух в научно отношение; научните сказки разширяват неговия хоризонт и той 
може да схване резултатите от известни научни истини, до които, свързан със 
своето социално положение, не би могъл или не би имал възможност да до-
стигне. 

През есента на 1870 г. в Русе се завръща Тодор х. Станчев, възпитаник 
на гимназията в Сремски Карловац, Австрия, и с диплома от Висшето клери-
кално училище на Сръбската патриаршия. На 4 октомври с.г. сред членовете 
на читалище „Зора“ той сформира Черковно-певческото дружество и поставя 
основите на музикалния живот в града. Песните са разучавани само по слух, 
тъй като от нотно пеене разбирал само диригентът. Младите музиканти изпъл-
няват по време на богослужение в катедралния храм „Св. Троица“ черковни 
песни по руски мотиви, а по повод посрещането на Антим І в Русе на 11 март 
1872 г. – специално написани за целта от Петко Славейков и Никола Живков22. 
Подготвят и походящ репертоар, с който посещават домовете на съгражданите 
си и поздравяват именниците. „Визитите“ са не само нова форма за събиране 
на средства за дейността на дружеството, но и възможност за непосредствено 
общуване в неформална среда на „стари“ и „млади“. Черковно-певческото дру-
жество бързо става популярно и неизменно участва във всички обществено-
значими събития в града. Придружават тленните останки на самоубилия се на 
русенското пристанище техен съученик, приятел, съмишленик – Ангел Кънчев. 
„На 6 март погребаха Кънчева – пише руският консул Мошнин. – Стичането на 
народа беше огромно и тялото беше съпроводено с музика“. Съгласно канона 
на православната църква самоубийството е грях и А. Кънчев е погребан извън 
гробището на църквата „Св. Георги“, без свещеници, без опело. 

Съвременниците са единодушни, че трагичният инцидент на 5 март 1872 
г. на русенското пристанище е в резултат на предателство. Но непотвърдени са 
и до днес обвиненията към Петраки 3латов и Иван Чорапчиев в отпечатания 
на 11 март във в. „Свобода“ некролог за смъртта на А. Кънчев. След Осво-
бождението местни изследователи пишат, че е „хвърлено голямо съмнение в 
предателство от страна на Чорапчиев. Днес подобно подозрение е изключено“. 
На 4 април в циркулярно писмо до Сливен Левски пише: „човек проводихме 

21 Гергова, А. Книжнината и българите през Възраждането. София, 1984, с. 123.
22 ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 140, л. 26–28, публикувана в Училище, 2, № 6, 5 април 1872. 
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и разбрахме по-тънко – просто нещо, страхът му е причината да не знае какво 
да прави и убива себе се сами“. Това обаче не отрича факта, че А. Кънчев е 
наблюдаван от полицията като съмнителен пропагандист панславист и съмиш-
леник на участниците в легията, не обяснява паспортната проверка и опита да 
бъде отведен под стража обратно в помещението на паспортната служба. Ал. 
Мошнин за първи път лансира идеята, че австрийските тайни служби обръщат 
внимание на валията Ахмед Расим паша върху А. Кънчев като пропагандатор 
на панславизма. „Няма съмнение – пише консулът, – че австрийските шпиони, 
които бдително следят всички образовани българи, са посочили Кънчев на па-
шата като пропагандист на панславизма. При това Кънчев имал свободна реч, 
чисто славянско образование, получено в славянски училища и сръбски пас-
порт... притежавал блестящи способности...“23. След самоубийството на А. Кън-
чев подозренията на местната власт към дейността на читалището се засилват, 
зачестяват арестите на читалищни членове, следват и обиски. 

За отношението на „младите“ към обвинения в предателство турски чинов-
ник е показателен фактът, че след като в края на 1870 г. Д. Енчев подава оставка 
и напуска града, настоятелството кани Ив. Чорапчиев за председател на чита-
лището24. Роден в Копривщица, през 1861 г. пристига в Русе, работи като учител 
и преводач във в. „Дунав“ и се оженва за една от дъщерите на Иван Мавриди. 
Според Н. Обретенов Чорапчиев е сред инициаторите за създаване на читали-
щето, но името му не фигурира в нито един от списъците на членовете, а само 
като дарител в благотворителните балове и на книги за библиотеката. Учителят 
по турски език и автор на учебници в русчушкото класно училище е заслужил 
уважението и доверието на възпитаниците си и когато те, „младите“, вече ръ-
ководят делата на читалището, го избират за председател. А това се случва в 
период, когато Н. Обретенов се среща с Любен Каравелов в Букурещ и предсе-
дателят на БРЦК му е възложил създаването на местен частен революционен 
комитет, а читалището умело е използвано като легална форма на дейност на 
тайната организация. „Младите“ разчитат на авторитета пред турската власт на 
един от „старите“, техен учител и благодетел, който финансира образованието 
на А. Кънчев във военното училище в Сърбия и Земеделското училище в Та-
бор25. Брат му д-р Рашко Чорапчиев е лекар на Втора българска легия в Белград, 
приема и укрива в дома си в Пловдив Васил Левски.

На 10 декември 1871 г. в читалище „Зора“ е основан Русенският револю-
ционен комитет от библиотекаря Н. Обретенов и съмишлениците му Ради Ива-
нов и Тома Кърджиев. „...Канцеларията ми в читалището се обърна в комитетска 
канцелария – пише Обретенов. – От Букурещ, от Търново, от другите комитети 
из околните градове и села всички комитетски работници, като Бачо Киро, отче 

23 Антонова. В. Ангел Кънчев – 160 години от рождението му. – В: Българско възраждане. 
Идеи. Личности. Събития. Т. 12. София, 2010, 127–147.

24 ДА – Русе, ф. 14К, оп. 2, а.е. 1, л. 85.
25 Поборник-опълченец 1898–1901 г. (Под ред. на Филип Симидов (фототип. изд.), съст. В. 

Антонова), 1, № 10, с. 203; 2, № 1, 241–243. 
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Матей Преображенски и др. идваха в читалището и нощуваха у дома...“26. През 
дома на Баба Тонка и читалището започва да функционира таен революционен 
канал Русе–Гюргево, който е важен елемент от целия сложен механизъм, чрез 
който се осъществява последния решаващ етап от борбата на българския народ 
за национално освобождение през 70-те години на ХІХ в. 

Следват години на ежедневно напрежение, през които пред очите на доб-
ре платената и професионално организирана шпионска мрежа на турската 
власт и под зорките погледи на чуждестранните дипломати безпрепятствено 
преминават през водната граница обявените за врагове на султана български 
революционери, забранените от цензурата издания на Л. Каравелов, кореспон-
денция, документи на БРЦК и оръжие, необходими в борбата за политическо 
освобождение. Създадена е стройна организация, която постепенно овладява 
всички стратегически, транспортни и гранични обекти на територията на гра-
да – жп линията, паспортната служба, митницата, телеграфа, редакцията на в. 
„Дунав“, пощенските корабчета и лодкарите, пренасящи стока между двата 
бряга на Дунава. Целенасочено се привличат жп работници за комитетските 
дела, а и самите членове на комитета търсят възможност да постъпят на рабо-
та там (например Иларион Драгостинов напуска търговската кантора и става 
телеграфист на жп станцията)27. Наличните материали дават основание да се 
приеме, че 90 % от всички българи, за които имаме сведения, че са работили на 
русенската гара в периода от откриването на жп линията на 7 ноември 1866 г. 
до Освобождението, са били членове или помощници на тайната организация. 
Жп служителите, които са и членове на читалището, имат важна роля в добре 
организирания и безотказно действащ таен канал в административната столица 
на Дунавския вилает. Техните униформи и отличителните им знаци респекти-
рат турските заптиета и те не ги спират за проверка на личните документи. Пре-
менени като жп служители, революционерите безпрепятствено минават покрай 
охраната, за да се качат на влака или в ролята на държавни чиновници да вля-
зат в чуждите параходи и незабелязано да напуснат Турция. Следващият, най-
опасен елемент в тази структура, е безпрепятственото преминаване на водната 
граница. Използват се всички възможни начини – чрез каикчии от Русе и Гюр-
гево, които ежедневно пренасят стоки между двата бряга на реката, и малките 
пътнически и пощенски параходи. Оръжие, боеприпаси и други обемни товари 
се прехвърлят чрез лодкарите – Димитър Мурчев Сърбу, който живее и работи 
в Гюргево, Иван Пухлев от Русе, Стоян Джамбазов и др. Те не са членове на 
комитета и услугите им се заплащат. Задължение на комитетския деец Тодор 
Чунчулов е да бъде винаги на пристанището, когато пристигат параходите, за 
да посрещне куриерите, идващи от Гюргево, и да прибере пощата. Пратките се 
укриват в специално подготвените от Н. Обретенов скривалища в дома му и в 
читалището, „...под стълбичката от две стъпала, през които се отиваше от моята 

26 Обретенов, Н. Спомени..., с. 152.
27 Вж. Костов, Д. Иларион Драгостинов. Апостол на свободата 1876. София, 1937.
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канцелария в общата читалня, като затварях извадената дъска с един гвоздей 
и образувах нещо като долапче, секрета на което за отварянето само аз знаех“. 
Куриерите са предимно търговци, занаятчии, прекупвачи на зърно по селата, 
собственици на дюкяни, т.е. все хора, чието занятие им позволява, без да будят 
съмнение в официалните власти, да пътуват безпрепятствено и да осъществяват 
тайни срещи с комитетски дейци. Като чиновник на турското корабче „Сиере“ 
работи Никола Сакелариев, също член на комитета и читалището, основател 
на първия оркестър в града. Интелигентен, владеещ чужди езици, той бързо 
установява лични контакти с екипажа на австрийския кораб „Ориент“, който 
пренася пощата от Европа до Русе за Цариград и успява да спечели капитана 
за българската национална кауза. Куриерката на БРЦК и възрожденска актри-
са Тодорка Бакърджиева (Дългата коса) си спомня, че турците се отнасят към 
Сакелариев с „голямо почитание“ и цитира думите му: „...гледайте, аз съм най-
верният турски чиновник в парахода им, а работиме за събаряне на царството 
им“28. Стоян Заимов я описва така: „висока едра и стройна гиздосия“, а Любен 
Каравелов я нарича „казанлъшко-балканска русалка“. Пътуванията на красива-
та актриса от Гюргево до Русе не остават незабелязани и „веднъж, когато изли-
зала от параходчето, Али ефенди отишъл при нея и я поканил да отиде с него 
на конака... Щом стигнала..., гдето по пътя имало голяма трева, тя хвърлила 
писмото в тревата... Освободена от писмото, в конака Тодорка се развикала..., 
щяла да се оплаче на валията... Освободили я, като £ направили забележка за 
нейното често идване“29. Официално обяснение за многократните гостувания са 
гастролите £ на русенска сцена.

На 27 декември 1870 г. е представен пред любопитната публика първи-
ят театрален спектакъл – пиесата „Ружица“ по драматизация на Т. х. Станчев. 
Всички присъстващи са очаровани от играта на госпожица Мариола х. Стан-
чева в ролята на София и от Яни Франгя, който „играеше най-главната роля“, 
и възнаграждава актьорите с продължителни ръкопляскания. Съвременни из-
следвания на театралната история уточняват, че сестрата на Т. х. Станчев – Ма-
риола, е първата жена актриса в България30, а 13-годишният тогава Яни Франгя 
е може би най-младият актьор! В трупата се включват и сестрата на Н. Обрете-
нов – Петрана, и на Ради Иванов – Величка, „които през 1875 г. бяха поканени 
от Доб ри Войников да представляват в Гюргево, Букурещ и Браила“. Младите 
жени не само партнират на братята си на сцената. Те са не само талантливи 
актриси, гастролиращи в румънските театри, но и опитни куриерки, които пре-
насят кореспонденция, придружават преминаващи нелегално през Дунава тър-
сени от властта революционери, като съхраняват „компромитиращите книжа и 
оръжие върху си“ и пр.

28 Жейнов, И. Никола Сакелариев – „един от забравените“. – ГМСБ – В. Търново, 14, 1988, 
113–120.

29 Обретенов, Н. Спомени..., с. 149, 157; Васев, В. Русенски обелиск. София, 2002, с. 30, 32; 
Каракостов, С. Българският възрожденски театър на освободителната борба 1858–1878. София, 
1973, с. 606.

30 Васев, В. Русенски обелиск..., 16–20.
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Само за осем месеца, под ръководството на Т. х. Станчев, пред русенската 
публика са играни шест пиеси с подчертано мелодраматичен сюжет. Изборът 
на репертоара е продиктуван от личните амбиции на драматурга и просвети-
телско-морализаторските му разбирания за предназначението на театъра, които 
не съвпадат с предпочитанията на останалите членове на трупата. Актьорите 
„бламират“ Т. х. Станчев и от септември 1871 г. председател на дружеството е 
Тома Кърджиев. Веднага следва коренна промяна в избора на пиеси с героично-
историческа тематика от талантливи възрожденски автори. Играе се „Изгубе-
на Станка“ на Ил. Блъсков, „Райна Княгиня“, „Криворазбрана цивилизация“, 
„Чорбаджията“ на Д. Войников, комедията „Малакова“ на П. Р. Славейков и др. 
С новия си репертоар, подчинен на общонационалните революционни цели, 
русенският театърът се превръща в политическа трибуна на местния комитет. 
„Театрото“ създава и качествено ново градско развлечение – семейно, интелек-
туално, емоционално, различно. Извежда хората от домовете им, създава им 
други нови модерни форми на общуване и силно влияе върху променящите се 
градски нрави.

И отново „младите“ решават да се пошегуват със „старите“. Подходяща 
за целта е социално-битовата комедия „Сцена из домашния живот на нашите 
чорбаджии“ от Л. Каравелов. Участват Димитър Атанасов (загинал като знаме-
носец на четата на поп Харитон в Дряновския манастир) в ролята на пловдив-
ския чорбаджия Михалаки, слугата Иван е Н. Обретенов и вместо селянина е 
вмъкната сцената „с куркоя“ и Баба Тонка. „На сцената се яви Митю Атанасов, 
облечен като чорбаджия и наоколо му няколко души селяни, дошли да го молят 
за нещо. В това време влиза слугата на чорбаджията (това бях аз) [Н. Обре-
тенов – б. м. – В. А.] с един куркой в ръце, който сложих през чорбаджията и 
му казах, че една жена [Баба Тонка – б. м. – В. А.] е дошла да го моли за нещо 
и донесла тоз куркой. Чорбаджията го зема в ръце и се обърна към дошлите 
селяни, като им каза: „Видите ли как идват пред чорбаджия хората, а не като 
вас с празни ръце“. Чорбаджиите, които бяха зрители и разбраха подигравката, 
станаха и напуснаха залата. От тях Петраки Златов, като най-серт не можа да 
се въздържи, почна да ни псува като викаше: „Чапкъни с чапкъни, нямаше ли 
за вас друго представление“, а публиката ръкопляскаше и викаше „Браво!“31. 
Русенският дописник на Раковски и Славейков, „най-серт“ чорбаджията Петра-
ки Златов е другият обвинен от Каравелов в предателството на А. Кънчев. Н. 
Обретенов го определя като „един от младите чорбаджий, който, ако някой го 
поздравеше на улицата, спираше го и го питаше: „Тебе кой ти позволи да ме поз-
дравяваш?“ Руският консул Ал. Мошнин вижда в него „най-злия враг на своите 
съотечественици“. Недолюбван от съгражданите си заради избухливия му нрав, 
високомерно поведение на корумпиран турски чиновник, който „доволно ефен-
дювски прагове изтри“, революционният печат му приписва, без да има кон-

31 Дашков, Д. Очерк по историята на театралното дело в Русе. Русе, 1926.
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кретни доказателства за това, и предателството на А. Кънчев32. Неговото име, 
добре познато на местните власти, е подходящ псевдоним за кореспонденцията 
на Русенския революционен комитет с другите комитети в Българско.

Сцената с „куркоя“ е ярък пример за характерни за прохождащия български 
театър сценични форми, в които са вплетени социални и личностни демокра-
тично-възрожденски тенденции в търсене на преки аналогии със съвременната 
действителност и злободневните проблеми. Общият патос на сценичния поди-
ум, гражданско-политическите идеи и националноосвободителни тенденции на 
театралните постановки са причина за последвалата категорична забрана да се 
поставят български исторически драми. Но заканата от страна на цензурата да 
затвори читалище „Зора“ и отказът да даде разрешение да се играят подготве-
ни вече спектакли не променят идейния замисъл на репертоара на театъра33. В 
началото на 1873 г. е взето твърде дръзко решение – да се постави „Смъртта на 
кнеза Потемкина, която се случи на 1812 г., когато френците нападнаха Русия. 
Трагедия в 3 действия. Превел А. П. Шопов, Цариград, 1872“. Спектакълът е раз-
решен едва след като митрополит Григорий гарантира, „че е туй представление за 
обща полза“. Изборът на пиесата е силно повлиян от ескалиращото напрежение в 
града след самоубийството на А. Кънчев. Трагичната кончина на младия патриот 
е умело използвана от гръцкия консул Н. Спанопуло и Димитраки Теодосияди, 
чиновник в паспортната служба и кореспондент на в. „Неологос“, за да плетат ин-
триги срещу българите, сочейки „като плашило“ за правителството Букурещкия 
комитет. Въпреки официалната държавна политика, която отхвърля всякакви 
слухове за революционно раздвижване сред българите, и очевидно под гръцко 
влияние на страниците на официоза в. „Дунав“ е препечатана статия от гръцкия 
„Византис“, с която се злепоставя българското население34. Настоятелството 
на читалище „3ора“ веднага призовава общината, „да направи едно изложение 
въ[в] вид на протест и да го съобщи на правителството според обстоятелството 
и дето прилича: освен това друго опровергателно изложение да стани и да са из-
прати за обнародвание както въ[в] вестник „Дунав“, тъй също и в българските 
и французки вестници, за осветление на публиката...“35. В навечерието на Рож-
дество Христово, декември 1872 г., набързо е стъкмен в центъра на българската 
махала в една частна къща гръцки параклис. Пристигнал от Гюргево гръцки 
свещеник освещава храма, без да поиска, съгласно чл. 8 от фермана, разреше-
ние от местния архиерей. Възмущението на българите прераства в ръкопашен 
бой с „шепата гърци“ и води до разрушаване на импровизирания молитвен дом. 
Активни участници са „младите“ – Михаил х. Костов, Иларион Драгостинов, 

32 Обретенов, Н. Спомени..., с. 74; НБКМ–БИА, ф. 550, оп. 1, а.е. 1, л. 227; Българско нацио-
налнореволюционно движение 1868–1884 г. Чуждестранни документи. Т. 2. София, 1992, с. 93.

33 Антонова, В. Възрожденското читалище..., 117–140.
34 Маждракова-Чавдарова, О. Вестник „Дунав“ – пропагандатор на вилаетската система 

сред българите. – В: Сборник в чест на акад. Хр. Христов. София, 1988, с. 83.
35 ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 140, л. 49–52. 
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Тома Кърджиев, Ради Иванов и др.36 Валията е принуден да умиротвори тълпата 
с една рота пехотна войска и стражари и придружен от гръцкия консул, извеж-
дат черкуващите се, а българите скандират – „Долу гърците!“ 

По повод на случилото се в Русе министърът на вероизповеданията Ха-
лил Шериф паша уведомява екзарха, че отговорен за сблъсъка е Доростоло-
Червенският митрополит и ако инцидентът се повтори, ще го лиши от митро-
политския му сан. В града пристига извънредният комисар на Високата порта 
Али Шефик бей, член на Държавния съвет37. Съставена е комисия от 16 чле-
нове – турци, българи и арменци, която, за да удовлетвори гръцкия консул, 
разпорежда да се затворят младежите, инициатори на инцидента. По думите 
на един от участниците – Гецо Ангелов, те били освободени след ходатайство 
на Григорий, който ги похвалил за постъпката им38. От Цариград пристига 
заповед да бъдат арестувани и изпратени в столицата, за да бъдат съдени вода-
чите в борбата срещу гръцкото влияние в Русе – х. Атанас х. Петкович, Петър 
Арнаудов и Др. Цанков. В разрешаването на конфликта се намесва и Иванчо 
х. Пенчович. Според консулските доклади Др. Цанков е в центъра на българо-
гръцкия конфликт и във връзка с това наскоро отново е отстранен от града39. 

На следващата година той е избран от Русе за член на първия Екзархийски 
съвет. Руският консул Мошнин уведомява граф Игнатиев, че „протестът на 
българите е стаен, но рано или късно ще се прояви… Младежите вчера из-
разиха своя протест в театъра – изиграха и аплодираха пиесата „Смъртта на 
Потьомкин пред Смолянск“ – епизодът е заимстван от историята на нашата 
отечествена война против Наполеон І-ви. Мен ме поканиха, но аз я отклоних, 
за да не дам повод на турците да изтълкуват погрешно моето поведение. Тази 
пиеса е била избрана и поради интригите на врага да се забраняват всички 
български исторически народни пиеси“40.

„Стари“ и „млади“ са заедно в българо-гръцкия църковен конфликт и с не-
примиримата си позиция отстояват докрай националните български интереси, 
обединени от общия патриотичен патос за еманципация и напредък на отечест-
вото и народа. В тези съдбовни времена българите се приучават да работят за-
едно за една общонационална цел с все по-ясното съзнание, че това е нужно за 
нацията. Неправдоподобно е да се твърди, че „старите“ не забелязват случващо-
то се в читалището – тайнствените сбирки, странните посетители, „случайно“ 
оставени между вестниците революционни възвания41. Известно е, че чрез чи-

36 Хаджикостов, М. Из миналото на Русе. Спомени. Русе, 1931, 7–8; Иван Драсов и бъл-
гарското националнореволюционно движение 1871–1877 г. – В: Архивите говорят, т. 44, с. 35; 
Костов, Д. Иларион Драгостинов..., с. 18.

37 Българското националнореволюционно движение..., с. 368. 
38 ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 140, л. 63–78; Вж. и Симеонов, С. Русе в миналото и днес. 

Русе, 1929, 40–41.
39 Българско националнореволюционно движение..., с. 364.
40 Жейнов, И. Документи от архива..., с. 83 (докладът е от 3 април 1873 г.).
41 Стоянов, З. Записки..., с. 98.
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талището генералното руско консулство в града получава забранения от власти-
те орган на БРЦК в. „Свобода“ и „Независимост“, спомените на Панайот Хитов 
„Моето пътуване по Стара планина...“, както и Ботевия в. „Знаме“42. На 28 де-
кември 1871 г. граф Игнатиев изпраща секретно предписание до генералния 
консул Ал. Мошнин по повод възражение на цензора Ернест ефенди, че служи-
тели на консулството разпространяват „някои враждебни за Турция броеве на 
в. „Свобода“ и се предават на българите да ги четат“. Обвинението е насочено 
към драгомана Димитър Карамихайлов. Той е роден през 1841 г. в Адрианопол, 
на руска служба е от 1861 г., а през 1868 г. е награден с руски орден „Св. Ста-
нислав“ ІІІ ст. Женен е за Елевтерица, дъщеря на х. Атанас х. Петкович. За един 
от най-изявените водачи на българите в борбата им против гръцкото влияние 
в града Н. Обретенов пише в дневника си: „...този старец много е помагал на 
народа си. Той го е защитавал винаги пред турското правителство, доколкото са 
му достигали силите“43.

След предателството на Червеноводската чета през септември 1875 г., друг 
представител на „старите“ от фамилия Златови и основател на читалището – 
Симеон С. Златов, предупреждава Н. Обретенов да емигрира в Гюргево, защото 
има заповед за арестуването му. С. Златов е писар в житарската търговска канто-
ра на бр. х. Петкович и два пъти е осъждан на заточение. По време на Кримската 
война изпраща важна информация на руското командване в Гюргево и турски-
те войски са разбити. Тогава излежава шестгодишна присъда в Цариградския 
затвор, откъдето се връща през 1862 г. и продължава да работи в кантората на 
х. Ат. Петкович44. За участието си в изгонването на гръцкия духовник отново 
е осъден и за втори път изпратен на заточение, този път в Сивас. На 15 март 
1865 г. близките му подготвят писмо до Христо Тъпчилещов (контрагент на х. 
Петкович) в Цариград с 21 подписа с молба да му се помогне. След година и 
половина се връща в Русе, избиран е и за член на училищното настоятелство. Н. 
Обретенов го определя като „виден деец по черковния въпрос“. 

Предупреден за опасността да бъде арестуван, синът на Баба Тонка успява 
да зарови комитетските книжа и се укрива в дома на Д. Карамихайлов. „Вечер-
та дойде разсилния от руското консулство Стефан – пише Обретенов. – Той ми 
донесе една своя дреха, която аз облякох върху моите дрехи, и заедно с него... 
отидохме в руското консулство... Тук аз пренощувах. На двамата гавази... беше 
даден отпуск два деня, колкото да не бъдат тук.... Но да не би някой случайно да 
дойде,...трябваше да прекарам деня в стаята на гавазите под един креват свит на 
кълбо. В такова положение останах цял ден, докато Карамихайлов уреди въпро-
са... Минаването ми през Дунава трябваше да стане без паспорт...“45. 

42 Жейнов, И. Документи от архива..., с. 31, 53, 133–136, 140; Българско националнорево-
люционно движение..., с. 92, 117, 122. Вж. и Мирчева, К. Русчук и българският емигрантски 
печат – 60–70-те г. на ХІХ в. – В: Алманах за историята на Русе. Т. 1. Русе, 1996, 93–106.

43 Обретенов, Н. Дневници и спомени. София, 1988, с. 263.
44 ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 164. (Информацията за турските военни части Златов успява 

да предаде с детско хвърчило.)
45 Обретенов, Н. Спомени..., 205–206.
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Резултатът от функционирането на създадения таен канал от „младите“ 
членове на местния частен комитет за преминаване на водната граница е впе-
чатляващ – за шестгодишния период на ежедневна, напрегната, рискована рабо-
та провал няма, не е заловен или предаден нито един революционер, не е попад-
нал в ръцете на властите нито един документ на БРЦК, писмо или екземпляри 
на в. „Свобода“ и „Независимост“, произведения на Л. Каравелов, спомените 
на П. Хитов и пр. Засега е известно „само“ едно предателство в Русе, дело на 
Михаил Мутафов. Той е член на общината и неин делегат в Цариград по цър-
ковния въпрос, спомоществовател на изданията на Г. Раковски, основател на 
читалището. Според съвременници негово предателство е причина за заточени-
ето в Мала Азия през август 1877 г. на членовете на Русенския революционен 
комитет Никола Сакелариев и Ганчо Карамаждраков, където няколко месеца 
по-късно те умират.

Създадено на клубен принцип от лица със сходни интереси и социален ста-
тус, читалище „Зора“ се утвърждава като важен български културен център в 
Дунавския вилает. Първенците осигуряват финансовата му издръжка, като вла-
гат силите, времето и енергията си в черковната борба. „Старите“ си плащат 
членския внос и без да се намесват пряко в дейността, оставят на „младите“ да 
реализират инициативите си. Новите членове са съмишленици, завършили са 
русенското класно училище, с еднакви духовни потребности, реализирани чрез 
читалището, основатели на революционния комитет, които през този период 
от българската история представляват по много характерен начин социалните 
сили, изиграли основна роля в борбата за политическа независимост на роди-
ната си. Богатите не оттеглят материалната си подкрепа, въпреки отпечатаната 
сатира против тях и подигравките от театралната сцена, дори и когато полици-
ята подозира младежите в революционни действия, арестува ги и заплашва да 
затвори читалището, защото целта на „старите“ и „младите“ е предопределена 
от историческата реалност и единната върховна цел на нацията – културно-ду-
ховна самостоятелност на българския народ и гражданскоправна и политическа 
независимост.

THE “OLD” AND THE “YOUNG” IN THE COMMUNITY 
CENTER “ZORA” (RUSE, 1866–1876)

Veselina Antonova

(Abstract)

The Revival community center “Zora” in Ruse is established on 25th March 
1866 on the initiative of Dragan Cankov, which main goal is “helping the national 
education”. Around 80 % of the first members are representatives of the wealth 
stratum, who are local leaders of the Bulgarians for founding of independent Bulgarian 
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Orthodox Church against Patriarchate of Constantinople, disseminators and sponsors 
of C. Fotinov’s “Lyuboslovie” magazine, the works of Georgi Rakovski, members 
of the municipality and the school board of trustees, churchwarden, representatives 
of the Bulgarian citizens at the administrative management and the court of the 
vilayet. The established by the “old” community center becomes an attractive place 
for communication of the “young”, where they celebrate together the Day of Cyril 
and Method, organize charity balls, read in the community center café Bulgarian 
and foreign periodicals, visit the first theater productions etc. The reach do not drop 
out their financial support even when the police arrests the young on suspicion of 
revolution activities, because the goal of the “old” and “young” is predetermined by 
the historical reality and united national high purpose – cultural-spiritual autonomy 
of the Bulgarians and civil and political independence.

13 Българското възрожденско общество...
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„СОЛЕЙ“/„АФИТАБ“ – ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ЗАБРАВЕН 
ВЕСТНИК (ДЕКЕМВРИ 1874–МАЙ 1875)

Иво Жейнов

В изследванията за историята на печатарството, журналистиката и кул-
турата в българските земи или за Дунавската областна (вилаетска) печатни-
ца в Русе трудно могат да се открият сведения за френско-турското издание 
„Soleil“/„Афитаб“ („Слънце“). Вероятно поради липсата на достатъчно архив-
ни източници изданието не е особено известно и в редки случаи е само спо-
менавано1. То е сравнително непопулярно дори в средите на специалистите, 
занимаващи се с библиотечно дело. За съжаление, досега не е открит нито 
един брой от него. Сведенията за „Солей“/„Афитаб“, или само „Le Soleil“ 
(„Слънце“), както предпочитат да го наричат съвремениците му, черпим от 
два официални административни османски документа и ограничен брой отзиви 
в тогавашната преса.

Седмичният вестник заслужава повече внимание по различни причини. На 
първо място, чрез „Солей“/„Афитаб“ официалната власт има стремеж да пока-
же на европейската общественост демократичните преобразования и свободи, 
на които се радват поданиците на Османската империя – затова той се списва 
на френски, а не на някои от говоримите в Дунавската област езици. Тази функ-
ция има преднамерен параден характер и красноречиво посочва замисъла на 
проекта и начина на изпълнението му2. В кръга на същинските задачи влизат 
още защита на официалната държавна власт и разобличаване и осъждане на 
българските пориви за свобода и независимост. От малко запазената информа-
ция за неговото съдържание се разбира, че „Солей“/„Афитаб“ остро критикува, 
изопачава и злоупотребява с „Шуменската сватба“, заловения сандък с револве-

1 Маждракова-Чавдарова, О. Вестник „Дунав“ – пропагандатор на вилаетската система 
сред българите. – В: Сборник в чест на академик Христо Христов. София, 1988, с. 88. При едно 
от редките споменавия на това издание авторите смятат, че се отнася за два различни вестника – 
един на турски и един на френски език (Дойков, В., Св. Каракашева. Летопис на книжовното 
дело в Русе. София, 1987, с. 54).

2 За да информира европейската общественост, Раковски отпечатва на френски уводните 
статии и някои други материали в „Дунавски лебед“. Вестникът добива респектираща популяр-
ност в Европа и редица европейски издания препечатват негови материали. (Вж. Енциклопедия 
на българската възрожденска литература. Велико Търново, 1996, с. 251.)
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ри в Гюргево и критиката на емигрантската преса на беззаконията на турските 
чиновници3.

Седмичният вестник е изпълнен като „жълто“ издание (може би първото 
от този характер в България), отличаващо се с малък процент на достоверност 
в публикациите. От тази удобна позиция той по-свободно и успешно преследва 
и защитава политически, етнически интереси и цели, които трябва да се пояс-
нят. С характерните си преувеличения на битови събития, използвайки особени 
похвати (измама, клевета), издателят му цели привличането на вниманието на 
по-голям кръг читатели – обекти на манипулация. От друга страна, „Солей“/
„Афитаб“ показва възможностите на русенската областна печатница, на поли-
графистите и коректорите, които могат да набират текстове на чужди езици. Те 
успяват да осигуряват в продължение на половин година ежеседмично издание 
на френски език. Това е единственото периодично издание на френски с такава 
продължителност в обширната Дунавска област. 

За съжаление, липсата на поне един брой не дава възможност да бъде пре-
ценен графичния му вид, използвани ли са илюстрации, винетки или други 
специални техники при отпечатването. Двуезичният лист във външното офор-
мление напомня на също двуезичния „Дунав“ – лицето на страницата е напеча-
тано на турски, а гърбът – на френски4. Задачата, която трябва да постигне, е да 
обнародва общополезни новини и бляскави размишления за развитието на ци-
вилизацията5. Христо Ботев, иронизирайки помпозното официално съобщение, 
подчертава, че се отнася само за „гръко-турската цивилизация“6.

Повдигането на въпроса за „Солей“/„Афитаб“ дава възможност да се раз-
крие по-пълно историята на малко известното периодично издание и на неговия 
собственик. В Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ се пази Позволително (Рухсатнаме) от 28 декември 1874 г., с кое-
то русенският валия разрешава на Н. Спанопуло да издава вестника „Солей“/
„Афитаб“7.

В средата на декември 1874 г. правителственият печатен глас „Дунав“, 
още преди да бъде обявено официално разрешителното от валията, съобщава 
на читателите си, че русенският гражданин Н. Спанопуло ще издава вестник 
„Солей“/„Афитаб“ на френски и турски езици8. Това е любопитен пример за 
скоростта на събиране на новини от журналистите на в. „Дунав“, защото „но-
вина в джоб не стои“, ползвайки директно облагите от пряката връзка с упра-
вляващите. От друга страна, прибързването показва, че причината може и да е 

3 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 24, 26.
4 НБКМ–Ориент. отд., а.е. 55/1, л. 153.
5 Дунав, 10, № 932, 15 декември 1874. 
6 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 26.
7 НБКМ–Ориент. отд., а.е. 55/1, л. 153.
8 Дунав, 10, № 932, 15 декември 1874. Извън балканските езици съществува и англо-български 

вестник. Двуезичните периодични издания по това време са станали честа практика в Османската 
империя (Маждракова-Чавдарова, О. Вестник „Дунав“ – пропагандатор на вилатската система 
сред българите. – В: Сборник в чест на академик Христо Христов. София, 1988, с. 74, 77, 78).
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различна, защото „Дунав“ работи в изкуствено създадени от властта условия на 
липса на конкуренция. В „светкавичната“ реакция се открива опит за предна-
мерено засилване на интереса на читателите към новия седмичник. Явно в ре-
дакцията на „Дунав“ вече знаят, че „Солей“/„Афитаб“ няма да бъде конкурент 
и не се притесняват да му правят „скрита реклама“. Родствената връзка между 
тях бързо е разкрита от Христо Ботев. За него „Солей“/„Афитаб“ и „Дунав“ са 
на една плоскост и той на страниците на „Знаме“ ги отбелязва общо – „русчуш-
ките пачаври“ или „шпионствуващите пачаври“9.

На 1 януари 1875 г. „Дунав“ потвърждава, че френско-турският вестник 
започва да излиза от следващата събота. Валийското позволително за печат по-
влиява на султанските чиновници, защото в същия брой на „Дунав“ четем, че 
са възстановени и отнетите адвокатски права на Н. Спанопуло10. Няма как двете 
новини да не се свържат – обществено помилване и цената, която трябва да 
е платил гяурът грък Н. Спанопуло за милостта. Положението на стопанин, а 
впоследствие и на дежурен редактор на нов вестник, и то на френски и турски, 
в столицата на Дунавската област, е значително не само светско, но и политиче-
ско събитие в очите на тогавашното общество и го прави интересен на вестни-
карите от Цариград до Букурещ. Журналистите наблюдават личния живот на 
Спанопуло и при повод публикуват кратки бележки за него. По обясними при-
чини името му на страниците на казионната преса, определена от Христо Ботев 
като „пилафчии-журналисти“, в лицето на вестниците „Дунав“ и „Турция“, е 
често срещано. „Солей“/„Афитаб“ е неразделна част от нея, посочва Ботев. По 
повод изясняването на различните позиции за т.нар. „Шуменско приключение“, 
в емигрантския вестник „Знаме“ собственикът на френско-турския седмич-
ник е идентифициран от Христо Ботев ясно и недвусмислено: „русчушките 
блюдолизци Спанопуло и компания“, „шарлатанин“ и „интригантин от първа 
степен“11. 

Спанопуло е турски поданик от гръцки произход, което има своето значе-
ние за възрожденските анализатори. Според някои сведения е роден на Йоний-
ските острови. В Цариград се занимавал с кражби и в затвора изучил турската 
юриспруденция, твърди неназован дописник на в. „Знаме“ от Русе. От осман-
ската столица се премества в Кюстенджа и започва да се занимава с адвокатура. 
Тук е залавян няколко пъти в престъпления, извършени съвместно със „злодей-
ци и поджигатели“. След тежките житейски провали Спанопуло идва в Русе и 
предлага услугите си на дунавския валия12. През май 1872 г. той става предста-
вител на унгарско осигурително (застрахователно) дружество13. При сбиването 
между българи и гърци през януари 1873 г. в Русе неговата съпруга е ударена 
случайно с камък по челото и този факт е отбелязан от вестниците „Турция“ 

9 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 26.
10 Дунав, 10, № 963, 1 януари 1875. 
11 Знаме, 1, № 8, 2 февруари 1875; Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 24.
12 Пак там, с. 24.
13 Дунав, 8, № 675, 14 май 1872; Турция, 8, № 676, 17 май 1872.
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и „Право“14. Под влияние на високия емоционален градус на българо-гръцкия 
конфликт и раняването на съпругата му, Спанопуло смята, че е настъпил под-
ходящ момент за извоюване на гръцко надмощие над българите и прави катего-
рични коментари. Той настоява за изпращането на няколко души от русенските 
първенци на заточение. Веднага, услужливо, изказването му е оформено като 
дописка и намира гласност на страниците на в. „Курие д’Ориан“15. И действи-
телно в Цариград са изпратени като арестанти х. Атанас х. Петкович, поп Пе-
тър Арнаудов и Драган Цанков16. Но нажежаването на вътрешните отношения в 
главния град на Дунавската област не е по вкуса и интереса на управляващите. 
Дни след тежките думи във в. „Дунав“ по искане на комисията, разследваща 
българо-гръцкия конфликт, е отпечатано опровержение, което по обичайния 
ориенталски маниер цели да прикрие и омаловажи гръцкото искане, като го 
характеризира с думата „безоснователно“17. Времената вече са други. Тримата 
арестанти са освободени. Със същите обвинения 10 години по-рано русенци са 
изпращани за 3 години на заточение в Мала Азия. Сега Високата порта не желае 
да предизвиква поданиците си18.

В адвокатската си практика както в Кюстенджа, така и в Русе Н. Спанопуло 
не се влияе от етични норми. Той не се спира пред нищо, когато трябва да по-
стигне ефекти в полза на гръцкия консул Сакопуло. През лятото на 1871 г. Пе-
тър А. Попов, търговец в Цариград, построява в Русе къща за своето семейство. 
Новата сграда е двуетажна с балкон, широк двор, обграден с каменна ограда, 
и красива порта. Новото строителство, без терена, е за повече от 5000 турски 
лири и се намира в пристижната християнска махала „Голям Варош“. Най-бли-
зък съсед е влиятелният капитан Лука Кличиян – представител на Австрийско-
то параходно дружество, дълго време почетен консул и съдружник в редица от 
значителните и тъмни „реформаторски“ сделки на Мидхат паша и х. Иванчо х. 
Пенчович. Единият му син е личен секретар на Мидхат паша, а другият съвмес-
тява длъжностите на белгийски, холандски и испански консул. Новопристигна-
лият гръцки консул Сакопуло харесва къщата на младото семейство и поръчва 
на Спанопуло да я наеме за него. Многократните откази на Петър Попов не са 
приети. На 31 август 1873 г., след неколкомесечни притеснения, търговецът е 

14 Турция, 8, № 47; Право, 7, 41–42, 8 януари 1873.
15 От донесение № 227/3 юни 1872 г. на руския генерален консул Александър Мошнин се 

разбира, че кореспондент в Русе на „Courrier d’Orient“ е полякът Ярошевский, секретар на Матео 
Кличиян, а от август 1872 г. – и испански консул в Русе. Според Мошнин Ярошевский е на силни 
антируски и антибългарски позиции (Документи от Архива на външната политика на Руската им-
перия за дейността на генералното консулство на Русия в Русе 1840–1879 (по-нататък ДАВПРИ). 
Съст. И. Жейнов. 2. доп. изд. (под печат); ДАВПРИ, Русе, 2009, с. 65). 

16 Документи за българската история (по нататък ДБИ). Т. 6. София, 1951. Документи за 
новата история на българския народ из Виенския държавен архив 1830–1877. Съб. П. Ников, ред. 
Ст. Романски. Ч. 2. Доклади от Русе 1849–1877, с. 281 (Доклад на Монтлонг, Русе, 25 май 1873, 
до граф Андраши във Виена).

17 Дунав, 8, № 751, 18 февруари 1873.
18 ДБИ, с. 262 (Доклад на Монтлонг, Русе, 11 януари 1873, до граф Андраши във Виена). 
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принуден да отстъпи, тъй като се страхува от неприятности19. Арогантността 
на Спанопуло по този и други обществени и частни въпроси обаче надхвър-
ля мярката на приличие на търпеливото ориенталско общество и адвокатските 
му права са прекратени – „лишен от правото на застъпничество в Русенския 
търговски съд заради беззакония“, пише в. „Дунав“20. Точно тогава и гръцките 
нотабили в града се отказват от Цариградската патриаршия и се присъединяват 
към Екзархията, става известно от една дописка във в. „Век“21.

Криминалните наклонности на адвоката Спанопуло не са тайна за обще-
ството. През декември 1873 г. той заедно с покровителя му Димитраки ефенди 
отново са замесени в кражба. Този път е обран евреин – търговец на дрехи. 
Крадците, двама гърци, дали по един кат нови дрехи на Димитраки ефенди, за 
да им осигури паспорти да избягат от Русе, а на Спанопуло – да ги защитава, 
ако ги хванат22.

За личността на Спанопуло се откриват няколко бележки в докладите на 
генералния консул на Русия в Русе Александър Мошнин. В тях гъркът е обри-
суван като силно антируски и антибългарски мотивиран; туркофил и клеврет, 
т.е. фаворизиран слуга на валията Ахмед Расим паша – гръцки ренегат, който 
забранява на българите да имат църковна камбана23; кореспондент на в. „Тур-
ция“, в който пише по поръчка на своите покровители. В един от докладите 
си Мошнин посочва публикации на Спанопуло в броеве 76 и 77 на в. „Тур-
ция“, в които лансира изключително опасната за българите теза за революцио-
нен комитет в Румъния и връзката между комитета и самоубийството на Ангел 
Кънчев, прибавяйки и неверни твърдения за компрометиращи българите доку-
менти, намерени у самоубиеца24. Спанопуло се ползва със силната подкрепа на 
пруския вицеконсул Мориц Калиш, австро-унгарския генерален консул Оскар 
Монтлонг, белгийско-холандско-испанския почетен консул Матео Кличиян и 
гръцкия консул Сакопуло; дързък в постъпките си спрямо българите-патриоти 
с цел да ги предизвика и да ги вкара в съда, като ги злепостави; като адвокат в 
Търговския съд по дело срещу руски поданик се държи скандално – „улично“25. 
От друга гледна точка, Спанопуло защитава последователно и безкомпромисно 
гръцката национална кауза, активен член е на „гръцката партия“ и в миналото е 
събирал парични помощи за критските въстаници26. За съжаление, той престъп-
ва границата на патриотизма и заради българофобството си и лични интереси 
влиза в колаборационна спирала с общия противник и поробител. Във в. „Неза-
висимост“ Любен Каравелов ясно и точно отбелязва съотношението на силите: 

19 НБКМ–БИА, ф. 550, оп. 1, а.е. 3, л. 231; а.е. 5, л. 8; а.е. 8, л. 1.
20 Дунав, 9, № 760, 21 март 1873; вж. № 761 от 25 март 1873.
21 Век, 1, № 10, 16 март 1874. 
22 Независимост, 4, № 10, 22 декември 1873.
23 ДАВПРИ, ф. СПб.ГА, V-А2, оп. 181/2, д. № 761, л. 275. 
24 Българско национално-революционно движение 1868–1874. Чуждестранни документи. Т. 

2 (1872–1874). София, 1992, с. 126. 
25 ДАВПРИ, ф. СПб.ГА, V-А2, оп. 181/2, д. № 761, 123–124.
26 Пак там, л. 225.
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„гърците... са решили да убият панславизмът и да го закопаят под развалините 
на турско-гръцкия съюз“27. Без да се впускам в подробни политически анализи, 
ще посоча отново разсъжденията на Любен Каревелов, че „тържественият праз-
ник на побратимството между Атина и Цариград се извърши около половината 
на 1872 г., когато приятелят на Русия Махмуд паша падна, когато го наследи 
заклетият враг на българите Мидхат паша... гръкът мислеше, че неговият най-
главни неприятел е не турчинът, а българинът“28. Спанопуло е удобно оръдие на 
такава политика, защото е „враг на сичко, щото е българско“29.

От малкото ни известни сведения става ясно, че „Солей“/„Афитаб“ излиза 
в събота. Към броевете има редовни притурки и освен това се отпечатват и 5 
извънредни приложения – последните вероятно са реклами на книги. Първите 
три броя са в тираж 1500. Вестникът излиза в първоначалния си замисъл до 
брой 15. Брой 16 не е отпечатан. От брой 17 до брой 23 се печатат 700 екзем-
пляра. Хартията на първите три броя е осигурена от Дунавската печатница „с 
иждивение“. Общо са полиграфирани 23 броя с притурки30. От печатницата са 
излезли 26 700 вестникарски тела и 26 700 притурки заедно с още 5 извънредни 
притурки, на които тиражът не може да се установи. Общото количество е над 
53 400 екземпляра. Ако направим едно сравнение с установените тиражи на 
българската книжнина, е лесно да се уверим, че изданието има значителен ти-
раж. Не е ясно обаче дали всички екземпляри са се разпространявали правилно 
и са продадени, или са бракувани като непродадени. От практиката е извест-
но, че периодичните издания не са имали 100 % продажби и затова останалите 
бройки се предлагали с намаление, а след изтичане на годината се подвързвали 
в отделни годишнини и така до изчерпването или до претопяването им. Във въз-
рожденската преса обаче няма обяви за продажба на стари броеве на „Солей“/
„Афитаб“. Подобна липса е озадачаваща, защото парите за производството са 
платени, стоката е в наличност, а накрая, в противовес със здравия възрожден-
ски разум, тя не е предложена за продажба. Следователно може да се очаква, че 
у собственика Спанопуло са останали непродадените вестници, които по-късно 
са били унищожени. Изненадващо е, че при един такъв голям тираж, все още не 
е открит поне един брой от „Солей“/„Афитаб“. Този факт говори, че вестникът 
не се е радвал на много абонати и няма сериозна свободна продажба. Френският 
и турският езици, на които се отпечатва, силно стесняват кръга на читателите. 
Парите от абонаментите в „присъединените мютесарифлъци и окръжия“ при-
стигат чрез вилаета, свидетелства в. „Дунав“31, което навява мисълта за някакъв 
вид наложен служебен абонамент. Броевете му не са достигали до населението, 
а са бракувани, възможно е и да са унищожавани от противниците на мегали 
идеята. Самият Спанопуло или не е имал кураж да пусне произведението си за 

27 Независимост, 4, № 50, 28 септември 1874 .
28 Независимост, 4, № 51, 5 октомври 1874 .
29 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 26.
30 Дунав, 11, № 974, 25 май 1875.
31 Дунав, 11, № 967, 30 април 1875.
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вторична продажба, или възвращаемостта на вложените пари не го е интересу-
вала, защото те не са били дадени от неговия джоб, или е бил убеден в безсмис-
леността на този акт32. Христо Ботев също дава известна яснота като отбелязва: 
„на тоя горещ елин се дадоха 300 лири субвенция, за да основе един орган, 
който да разпространява гръко-турската цивилизация“33.

В настоящия момент не може да се отговори на въпроса кои са авторите на 
статиите и кореспондентите в другите градове. По време на съдебното дело ста-
ва известно името на Енвери ефенди, писар в писалището на чуждата кореспон-
денция на вилаетското управление, който е автор на поне две статии. От тази 
информация можем да съдим, че преводът на френски се е осъществявал от 
служителите в международния отдел на валийството. За турско-гръцкия личен 
състав на вестникарския колектив говорят и имената на двамата редактори на 
„Солей“/„Афитаб“ – Нури и Енвери. Вторият вероятно е същият Енвери ефен-
ди – османски държавен чиновник. По време на съдебното дело е изтъкнато, че 
до брой 11 Нури и Енвери „бяха зели върху си списването на вестника“. За цел-
та между тях и Спанопуло е създадено дружество34. Споменаването на името на 
Енвери ефенди под разни длъжности едва ли ще се отнася за група съименници. 
Всъщност Енвери ефенди е редактор на в. „Дунав“35. 

Относно редакционната дисциплина трябва да се отбележи, че по правило 
всички материали, които се отпечатват, се изпращат в печатницата с подписа на 
Спанопуло36. Но обявеният за горд собственик на вестника в определени мо-
менти трябва да преглътне отпечатването на материали, за които никой не го 
пита. Това се прави от редактора Енвери ефенди, който изпраща в печатницата 
две статии, писани от него и непреведени на френската страница37. От тук се 
вижда, че има разлика в съдържанието на страниците на турски и на френски. 

В Ориенталския отдел на НБКМ е запазено още едно писмо от Дунавския 
вилает до стопанина на в. „Солей“/„Афитаб“, написано на 2 мухарем година 
1292 – февруари 1875 г., с което валията предупреждава собственика („стопани-
на“) на седмичното издание, че спрямо него ще бъдат приложени наказателни 
мерки, ако не предоставя вестника си за проверка, преди да бъде напечатан. 
„Предвид, че Вие не се съобразихте с устното ни нареждане да предоставяте 
на властта един брой на Вашия вестник преди напечатването му, предупрежда-
вате се, че и ако за напред се домогнете да издадете вестника си преди да бъде 
представен (за проверка), спрямо Вас ще се постъпи съгласно предписанията 
на закона“38. Докато тече тайната подготовка на наказателната процедура срещу 

32 Вестникът оставя толкова слаба следа в колективното съзнание на съвремениците си, че 
дори добросъвестните изследователи не го посочват (Иречек К. История на българите. София, 
1978, 601–602).

33 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1976, с. 24.
34 Дунав, 11, № 974, 25 май 1875.
35 Независимост, 4, № 18, 16 февруари 1874.
36 Дунав, 11, № 974, 25 май 1875.
37 Пак там.
38 НБКМ–Ориент. отд., а.е. 55/1, л. 197.
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загубилия доверие издател и редактор, валийството дава положителен отговор 
на проекта на Стоил Попов за издаването на в. „Русчук“39. Новините във френ-
ско-турския седмичник понякога имат сензационен и неверен характер, като на-
пример: „вълци се разхождали като кучета из улиците на Разград и разкъсвали 
хората“. Подобни информации не може да не дразнят управляващите, защото 
всяват смут в населението, пречат на търговските връзки и говорят за безсили-
ето на властта да се справи с ежедневните проблеми на султанските поданици. 
Затова в различни броеве на „Дунав“ има опровержения на помества ните в 
„Солей“/„Афитаб“ материали. Но по-важното е, че има промяна в политиката 
на Високата порта.

Политическата ситуация и съотношението на интересите се променят. 
Проектът за издаване на гръцки антибългарски и антируски вестник вече не 
е толкова уместен. Основните задкулисни играчи започват да се оттеглят, като 
оставят Спанопуло да изпие лично горчивата чаша на загубата. До последния 
момент той не успява да разбере, че вече е останал сам. От 1 март 1875 г. два-
мата турски редактори на „Солей“/„Афитаб“ Нури и Енвери съобщават чрез в. 
„Дунав“, че престават да вземат участие в редактирането и че вземанията им 
остават недоплатени. Недвусмислено те отбелязват: „особните ни служби поне-
же не ни дозволяват“40. И така, при замислянето на проекта двамата държавни 
чиновници са насочени да участват в него, но в навечерието на пролетта на 
1875 г. това им е забранено толкова категорично, че те чрез в. „Дунав“ декла-
рират, че се отказват и от парите, които имат да получават като съдружници 
в сянка със Спанопуло. Поради засилването на националноосвободителното 
движение, през май с.г. Високата порта издава „Наредба за цензуриране на пе-
чатниците в империята“. Актът дава удобни поводи станалият вече ненужен 
Спанопуло да бъде обявен пред обществото като виновен. Освен че не спазва 
изискванията на цензурата, Спанопуло има неплатени сметки за отпечатването 
на „Солей“/„Афитаб“ към Дунавската печатница. От държанието му личи, че 
вероятно в предварителната уговорка покриване на тези сметки не се е пред-
виждало. Дори парите от абонамента се превеждат директно във валийството, 

39 Век, 2, № 5, 1 феврури 1875; Знаме, 1, 16 февруари 1875; пак там, 23 май 1875. В доклади-
те си Ал. Мошнин, генерален консул на Русия в Русе, характеризира Стоил Попов като не съвсем 
честен човек, привърженик на партията на продажните и ръководени от лична изгода българи 
(ДАВПРИ, ф. СПб.ГА, V-А2, оп. 181/2, д. № 761, л. 146). Не е по-различно и мнението на Л. 
Каравелов – „за един фистан на жена си и за едно „аферим кйопо–оглу“ е способен да направи 
най-страшното злодейство, най-гнуснавото шпионство и най-отвратителното предателство“ (Не-
зависимост, 4, № 30, 11 май 1874). Има и други обяснения за сложната личност на Стоил Попов 
– Каравелов нарочно пише против него, защото той е законспирираният му дописник в сърцето 
на администрацията на Дунавския вилает (Вж. Антонова, В. Ангел Кънчев – 160 години от рож-
дението му. – В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общобългарския 
комитет „Васил Левски“, 12, 2010, с. 131; Маждракова-Чавдарова, О. Левски и началото на 
тайните съобщителни връзки между революционните комитети. – В: Националната революция, 
делото на Васил Левски и Освобождението на България. София, 1988, с. 55). Вероятно заради 
противоречието на явната и тайната му дейност Ал. Мошнин го определя като двуличник.

40 Дунав, 11, № 952, 2 март 1875.



202

а не по сметката на мнимия собственик41. Вестникът и издателят му станали 
излишни, а в два броя на официоза е поместено съобщение, че срещу Спанопу-
ло е заведено съдебно дело42. Той продължава да не изплаща финансовите си 
задължения, не желае да намери решение на мнимите парични затруднения на 
никому ненужния вече вестник и проектът потъва все по-дълбоко в изкуствено 
създадената безизходица. Тъй като това е равнозначно на фалит, управлението 
на печат ницата, т.е. управата на вилаета, чрез повода да си осигури вземанията 
от по-малко от 10 лири отказва да печата повече френско-турския седмичник 
и задържа сумите, изпращани като абона менти за „Слънце“43. Официалната до-
писка дава представа за количеството на абонамента, който не може да покрие 
спорната сума. С този перфиден акт на османската власт „Солей“/„Афитаб“, 
останал без абонамент и печатница, практически престава да съществува. През 
пролетта на 1875 г. проектът е толкова обезценен, че никой не желае да даде 
1080 гроша, за да го спаси.

Неплатените сметки са извадени наяве и през април Спанопуло е даден под 
съд, понеже отказал да изплати дълга си от 1080 гроша към печатницата. Рабо-
тата на Търговския съд по исковата молба на печатницата започва на 1 май 1875 
г. Спорната сума е смешна – по-малко от 10 лири, но достатъчен повод да бъде 
спрян „Солей“/„Афитаб“. На 25 май във в. „Дунав“ е отпечатана окончателната 
присъда по съдебния процес с вилаетската печатница, придружена с обясни-
телно писмо от Спанопуло до редактора на официоза44. С фалшив патос в име-
то на печата, науката, образованието и човечеството, редакцията на „Дунав“ 
помпозно се самопохвалва пред читателите си за „големите пожертвования“, 
направени от нея за издаването на „Слънце“. Гузното важничене на вилаетския 
официоз хвърля светлина върху един таен проект между османската власт и 
антибългарските и антируските гръцки среди, вероятно и с прикритото насър-
чение на други консулства в Русе. В отделен пасаж от редакционното „посмърт-
но“ слово, посветено на проваления вече проект, се отбелязва: „без помощите, 
които показа във всяко отношение печатницата на Дунавската област, вестни-
кът „Слънце“ не можеше да се появи на този свят“. Официалното заявление е 
преминало през иглените уши на политическата цензура и съответните съгла-
сувания в такива случаи. Няма съмнение, че то значи повече, отколкото казва 
точно в този политически момент и поредица от събития. При това категорично 
твърдение е невъзможно веднага да не направим сравнение – има ли подкрепен 
така активно, „с големи пожертвования“, някакъв български план за издаване 
на вестник и защо са хвърлени такива усилия за гръцкия проект – само в името 
на науката и човечеството ли? Естествено, цялата вина за пропадналата идея е 
хвърлена въху Спанопуло – „захвана да не слуша високите заповеди на прави-

41 Дунав, 11, № 967, 30 април 1875.
42 Дунав, 11, № 969, 7 май 1875; пак там, № 972, 18 май 1875.
43 Дунав, 11, № 967, 30 април 1875.
44 Дунав, 11, № 974, 25 май 1875.
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телството, под защитата на което живее“. Целта на PR акцията, разиграна от в. 
„Дунав“, е да се хвърли прах в очите на обществото за истинските причини на 
начинанието и то по-бързо да бъде забравено. Вината за фиаското е отредена из-
цяло на Спанопуло. Гръцкият националист не може да повярва, че е употребен 
в една недобре измислена игра. Почти до края той не приема възможността да 
е загубил благоволението на своите покровители във вилаетското управление и 
доскоро благосклонните пруско, австро-унгарско и гръцко консулства. Спано-
пуло е толкова уверен в своята недосегаемост, че в деня на неговото осъждане и 
обществено низвержение щедро черпи с шампанско посетителите на казиното 
и уверява всички, че съдът е отсъдил в негова полза45.

“SOLEY”/ “AFITAB” – THE STORY OF A FORGOTTEN 
NEWSPAPER (DECEMBER 1874–MAY 1875)

Ivo Jeynov

(Abstract)

Newspaper “Soley”/“Afitab” was issued in French and Turkish in Ruse in the 
period December 1874–May 1875. Over 53 400 copies were printed from it, but there 
aren‘t any copies found from them so far. This is probably one of the reasons why 
it has not been a subject of examination. The newspaper was published to support 
the authorities to fight through the power of speech against the aspiration of the 
Bulgarians for religiou s independence and political liberation. “Soley”/“Afitab” was 
a thoughtless project of the brief Greek-Turkish Union. Its official owner was N. 
Spanopulo. In 23 issues and 28 supplements it took a stand on all the anti-Bulgarian 
topical themes. Its position was a cause for strong criticism from L. Karavelov and 
H. Botev. 

45 Дунав, 11, № 974, 25 май 1875.
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НЯКОЛКО ПОДАТКИ ЗА БИОГРАФИЯТА 
НА АНАСТАС П. СИМОВ (СИМУ)

Николай Жечев

Неговото име е фактически непознато за днешните български поколения, с 
изключение може би на някои жители на град Сливен, откъдето е потеклото му 
и с който град е свързана и част от дарителската му дейност. Той е син на Пана-
йот Симов и племенник на Петър Симов – видни представители на заможната 
българска емигрантска общност в румънския град Браила през ХІХ в. Двамата 
братя Симови са родом от Сливен и се установяват във Влашко най-вероятно 
заедно със стотици сливенски семейства по време на голямото преселение от 
1830 г.1 Името на Анастас Симов е далеч по-известно в Румъния, защото там 
той израства и живее до края на живота си и се изявява като едър собственик, 
активен общественик и щедър културен меценат.

Според кратките енциклопедични справки Анастас Панайотов Симов 
(Симу), или както е известен в Румъния – Anastase Simu (1854–1935), е виден 
колекционер на художествени произведения. След като учил в Европа (Париж, 
Брюксел), той става член на консултативния съвет по изкуството (1910–1915). 
През 1910 г. основава музея „Симу“ в Букурещ, съдържащ богата и ценна ко-
лекция от произведения на румънското и чуждестранно изкуство, който е дарен 
на румънската държава през 1927 г. Много ценни картини и скулптури Ан. 
Симов дарява и на гр. Браила, където израства и живее дълго време и където е 
бил един от видните дейци на либералната партия, депутат, притежавал много 
имоти и пр.2

Информацията, съдържаща се в интернет пространството (Уикипедия), 
разширява фактите от биографията на Ан. Симов, като уточнява и конкретни-
те дати на раждането и смъртта му – съответно 25 март 1854 г., Браила, и 28 
февруари 1935 г., Букурещ. Там се посочва, че произхожда от богата земевла-

1 Табаков, С. Опит за история на град Сливен. 2. изд. Т. 2. София, 2002, с. 168, 491, 549 и 
др. Авторът основателно нарича двамата братя „сливенски родолюбци“.

2 Вж. напр. Dictionar enciclopedic roman. V. 4. Bucuresti, 1966, p. 405; Giurescu, C. Istoricul 
orasului Braila. Bucuresti, 1968, p. 240, 284, 308–309; Predescu, L. Enciclopedia Romǎnici. Bucureşti, 
1999, p. 784. Според последното издание А. Симов е учил в търговско училище в Браила, а от 
1888 г. напуска магистратурата и е избран за депутат от Браила. А създаденият от него музей в 
Букурещ е оценен като институция с много голямо значение (o instituţie de importanţă covărşitoire).
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делска фамилия, притежаваща мошии в различни райони на страната. Съвсем 
млад става наследник на огромно богатство. След учение във Виена, Париж и 
Брюксел получава лиценциат по право и докторска титла по административни 
и правни науки. Заемал е длъжността секретар на румънската легация в Бер-
лин, почетен член е на Румънската академия (1933 г.), на „Атенеу Ромън“, три 
последователни мандата е бил сенатор от Браила. Той е първият колекционер, 
който счита за потребно да построи дом на изкуството, с цел да допринесе за 
многостранното възпитание на гражданите. Събраната от него колекция е об-
хващала около 1200 предмета от различни жанрове: картини, графики, скулпту-
ри, декоративно изкуство, от много румънски и чуждестранни автори. Музеят 
„Симу“ е функционирал до 1960 г., когато специалната сграда е била съборена 
и на мястото £ са изградени нови постройки, а колекцията на Симов се включва 
във фондовете на Националния музей на изкуствата в Румъния и в Градската 
картинна галерия на Букурещ.

В българската литература Анастас Симов е споменаван като универсален 
наследник на чичо си Петър Симов, от чието богатство той дарява значителна 
сума за издръжка на училищата в гр. Сливен – родното място на братя Петър 
и Панайот Симови. „През 1875 г. – пише заслужилият историограф на Сли-
вен Симеон Табаков – наследниците на Петър Симов (Petrea Simu, 1818–1873), 
родом от Сливен, преселен в Браила, а именно брат му Панайот Симу (1806–
1879), сестрите му Кирана (Кирияки) Дукиади и Мария Симова и племенникът 
му Анастас Панайот Симу, всички родом от Сливен, подарили на сливенските 
училища 20 хиляди франка. През същата 1875 г. универсалният наследник на 
Петър Симов – Анастас П. Симов, уредил това дарение във формата на фонд 
под названието „Фонд Петър Симу“, като същевременно внесъл сумата 19 754 
франка в банкерската къща на Евлоги Георгиев в Букурещ на името на Сливен-
ската община с условие фондът да остане непокътнат, а само лихвите от него 
да се употребяват за поддържане на българските училища в Сливен, родния 
град на Петър Симов. Фондът за няколко години нарастнал до 41 300 франка“3. 
Този въпрос е разгледан и в известното издание „Златна книга на дарителите за 
народна просвета“, като е посочено, че по-късно по молба на Ан. Симу фондът 
е прехвърен в София, където в началото на 1914 г. е оформен като дарителски 
фонд към българското Министерство на народното просвещение4. 

Всъщност още към края на 1874 г. в българския възрожденски печат се 
отбелязва дарението, направено от фамилия Симови за сливенските училища, 

3 Табаков, С. Цит. съч., с. 494. В случая С. Табаков причислява и Анастас Симов към ро-
дените в Сливен негови близки роднини. Но докато това е наистина така за посочените му род-
ственици, за самия него то е по-малко вероятно. В литературата и в други източници се сочи, че 
той е роден през 1854 г., т.е. повече от две десетилетия след голямото преселение от Сливен на 
неговите родители и най-вероятно  е роден тъкмо в Браила. Още повече, че рождената му година 
съвпада с Кримската война, когато в Североизточна България се водят военни действия и едва ли 
семейството му би предприело евентуално някакво пътуване до Сливен, по време на което там да 
е роден и Анастас Симов.

4 Вж. Пашев, Г. С. Златна книга на дарителите за народна просвета, 2. София, 1923, с. 319.



206

и съответно е изразена и благодарността на сливенци по този повод. Така във 
в. „Източно време“, издаван в Цариград, е поместена „Явна благодарност“, в 
която се казва: „Сливенската градска община, наедно с училищното настоятел-
ство, принасят днес, както от своя страна, тъй и от страната на сичките гражда-
ни, явна благодарност и вечна признателност на истеннородолюбивия си млад 
съотечественик (достойний наследник на вечно почившия Петраки Симов) в 
Ибраила г-н Анастас Панайотов Симов, който благоволи да пожъртвова от на-
следния си имот една сума от хилядо и петстотин австрийски жълтици в полза 
на градското ни народно училище“5.

За съжаление, в новоиздадената енциклопедия „Дарителството. Дарител-
ски фондове и фондации в България“ в два тома, излезли през 2000 и 2002 г., за 
фонда, основан от Анастас Симов, не се споменава нищо.

През 1937 г. в издавания в гр. Добрич (тогава под румънска власт) в. „Доб-
руджански глас“ се появява статия на Д. Н. Минчев за музея на А. Симов в 
Букурещ, в която се казва: „Той е първият „румънски колекционер“, който е под-
брал художествените картини методично и с естетичен вкус“. В художествения 
свят А. Симов се е ползвал с голямо уважение и с големи връзки. Благодарение 
на това той е приятел с най-видните художници и скулптори на времето. Не 
напразно критикът г. Х. Блазиян го е нарекъл меценат на изящните изкуства в 
Румъния. „…Колекцията от картини на Симов се нахожда в хубав, разкошен па-
лат, построен с негови собствени средства. Също така е имал грижа да осигури 
за бъдеще, материалните средства за преуспеха на създаденото от него дело. По 
този начин и за напред музея може да се сдобива с нови работи, да субсидира 
млади художници и да се дават парични награди. Къщата музей на Анастас 
Симов – baza muzeu Anastase Simu – е под вещото ръководство на видния ру-
мънски художник г. Мариус Бунеску“6.

С това като че ли се изчерпва писаното за А. Симов на български език, 
което ни е известно засега.

Както се вижда от посочените по-горе румънски енциклопедични и дру-
ги издания, в тях не се споменава нищо за българския произход на Ан. Симов 
(Симу), нито за негови връзки със сънародниците му. Затова задачата, която си 
поставяме с настоящата статия, е да покажем въз основа на автентични доку-
менти от онова време българския народностен произход на Ан. Симов, син на 
български преселници в гр. Браила, дошли от българския гр. Сливен във Влаш-
ко по време на голямото преселение след Руско-турската война от 1828–1829 г. 
Наред с това приведените тук документи ще покажат българското национално 
самосъзнание на младия Ан. Симов по времето, когато учи в Европа, неговия 

5 Източно време, № 39, 9 ноември 1874. В едно писмо на Евлогий Георгиев от 26 януари 
1894 г. до Ив. Ев. Гешов се споменава, че училищното настоятелство в Сливен искало да купи 
недвижим имот със сумата, завещана от наследниците на Петраки Симов (НБКМ–БИА, ф. 272, 
а.е. 4316, л. 378).

6 Минчев, Д. Художествената къща-музей на Анастас Симов в Букурещ. – Добруджански 
глас, № 273, 17 юни 1937.
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жив интерес към дейността на Българското книжовно дружество (днес БАН) в 
Браила, както и съпричастието му към общобългарски обществени и културни 
прояви през 70-те–80-те години на ХІХ в. Това той демонстрира по убедителен 
начин не само в общуването си с видни български дейци като Васил Д. Стоянов, 
Григор Начович, Марин Дринов, Константин Стоилов и др., но и при връзки-
те си с чуждестранни учени-приятели на българите като Константин Иречек, 
Емил Пико и др. 

Оставайки да живее в Румъния обаче, където са били големите му наслед-
ствени имоти и където се оженва, той споделя съдбата на по-голямата част от 
вторите и следващи поколения на тамошните български заселници – постепен-
ното приобщаване и асимилиране в румънското „море“ и в крайна сметка от-
късването им от българската народностна общност. Но дори и много по-късно, 
когато вече се е инфилтрирал изцяло в обкръжаващата го румънска среда, ко-
гато участва активно в румънския обществено-политически живот и се изявява 
като виден румънски културен меценат, завещал на румънската държава мно-
гобройни и ценни колекции от румънско и чуждестранно изкуство, и тогава 
Ан. Симов не е забравил родовия си корен и родното място на предците си. Но, 
впрочем, нека оставим документите да говорят.

* * *

Най-напред ще се спрем на писмата, които известният български просве-
тен деец и книжовник Васил Д. Стоянов, по това време деловодител на Българ-
ското книжовно дружество (днес БАН), изпраща до Григор Начович и други 
негови съвременници във връзка с настаняването на младия Анастас Симов във 
Виена, където да продължи неговото образование и възпитание.

Така на 20 юни 1871 г. Васил Д. Стоянов пише от Браила до Григор На-
чович във Виена между другото: „От тукашните богати българи един, на име 
Панайот Симов желае да проводи и по-големия си син да се учи (по-малкият 
го има в Прага) у Вена, ала не иска да го оставя в пансион, ами в частна къща 
– при някоя честна и порядочна фамилия – дето се говори немски, за да може 
син му, Анастас, да се научи скоро и по-добре немски. Той има понятие вече 
за немския език и доста разбира; ала френски и говори доста добре. Тука е 
свършил долнята гимназия и възрастта му е 16 годин. Момчето е благонравно 
и доста отворено. Преди всичко желателно е да ми явиш, колко пари, горе-долу, 
ще му трябат за година у Вена – разбира се за всичко: храна, дрехи, квартир, 
училище и пр. и пр., сметка да ми дадеш на # [австрийски жълтици]. А колкото 
за място – фамилия, дето да живее, вярвам че ще се намери твърде лесно и както 
тряба. Заради това не е нужно да намериш първо мястото, ачи тогава чак да ми 
отговориш, защото можеше до тогава да се мине още 2–3 недели, а копилето 
иска да тръгне подир 10–15 дни непременно, защото тукашните училища вече 
имат ваканции, като желае по-скоро да пристигне, за да [се] обучава по немски, 
па ще ходи и в Прага да види братчето си. И така, щом получиш това ми писмо, 
отговори ми, че е лесно за всичко, току само да дойде г. Анастас П. Симов и 
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че толкова и толкова # му са потребни у Вена през годината за всичко“7. По-
нататък Стоянов моли Начович да предаде на младия К. Иречек приключеното 
писмо, в което също се отправя молба за съдействие по настаняването на Ан. 
Симов във Виена.

И в писмото си до К. Иречек, което също е с дата 20 юни 1871 г., В. Стоянов 
пише, наред с другото: „Млад българин от Браила, 16 годишен, на име Анас-
тас П. Симов, желае да замине за Виена, да следва там.Завършил е тук низша 
гимназия, а във Виена иска да продължи по-нататък. Немски разбира малко, но 
френски вече доста добре и говори. Син е на състоятелни родители и има добро 
възпитание. Твърде желателно би било да се намери във Виена за него някое 
почтено и порядъчно семейство, в което би могъл да живее и да има всичко, 
от което би имал нужда, за да може по тоя начин да следва както подобава и 
се запази. Ако знаете такова семейство, моля благоволете да известите за това; 
заедно с г-н Начович ще Ви бъдем твърде благодарни за това. Аз сам желая тоя 
мой млад сънародник да следва във Виена, – да се запознае с Вас и да стане, 
когато му дойде времето, порядъчен и твърде полезен български син“8.

Няколко дни по-късно В. Стоянов отново напомня на К. Иречек молбата си 
относно настаняването на Ан. Симов във Виена, като добавя, че той е „запознат 
отлично с румънския език и в говора и в писането“9. Но от последвалата ко-
респонденция се вижда, че младият К. Иречек и при най-добра воля не е бил в 
състояние да удовлетвори молбата му, тъй като бил във Виена сам, нямал позна-
ти, освен неколцина учени, дипломати и студенти, а не познавал и тамошните 
немци10. И през следващата година в преписката между К. Иречек и В. Стоянов 
името на Ан. Симов се споменава макар спорадично, но като човек, с когото и 
двамата вече поддържат връзка11. Същото важи и за кореспонденцията между 
К. Иречек и Гр. Начович12.

Така че грижата около настаняването на Ан. Симов във Виена останала 
върху плещите на Гр. Начович. С този въпрос В. Стоянов занимава подробно 
приятеля си от Виена и в писмото си от м. юли 1871 г.: „При всичко, че съм 
крайно залисан с приготовление за събранието [на Книжовното дружество – б. 
м. – Н. Ж.], бързам, колкото мога, – пише му той – да ти отговоря на подирното 
писмо, в което ми пишеш преимуществено за младий наш приятел А. П. Симо-
ва. Господство му е вече в града Ви, и аз вярвам – да си се и ти уверил, – мом-
чето не е от оние влашки деца-български; то е, побратиме, смирено и склонно 
на всичко, което може да му бъде по-добро, по-полезно; тъй също и родителите 
му са хора, които желаят да се нареди най-добре, и са за това склонни и по-
слушни на всичко, което им предложиме да сторят за доброто на чедото си. 

7 НБКМ–БИА, ф. 14, а.е. 3421, л. 16.
8 Из архива на Константин Иречек. Преписка с българи. Подбрал и подготвил за печат 

П. Миятев. София, 1953, 19–20.
9 Пак там, с. 23.
10 Пак там, с. 27.
11 Пак там, с. 35, 42, 44.
12 Пак там, с. 54; Т. 2. София, 1959, с. 103, 115.
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Ти се лъжеш, като мислиш, че момчето или и родителите му искат да остане у 
Вена. Не е така. Аз, пак аз и аз предложих да остане у Вена, намясто в Прага, 
дето немски мъчно и едвам ли скоро и добре ще може да се научи, особено по 
тез времена“13. И Стоянов отново повтаря молбата си да се потърси подходящо 
семейство за младия Симов – най-добре у някои професор или директор на 
гимназия или където и да намери за най-подходящо, като добавя – „за да стане 
тоя момък с време полезен и на себе си, и на родителите си и на отечеството 
си“. И приключвайки с тази част от писмото си, В. Стоянов заключава: „Ще ти 
повторя, брате, молбата си – гледай да се нареди дето и да бъде – само да бъде 
най-добре това българче, на което родителите, родовете и роднините са най-
верните доброжелатели на Дружеството наше14; не само това, ами с отличното 
настанявание на това наше еднородче, ще услужим и народу си, който има най-
голяма нужда от добре отхранени граждани и със здрави и с достатъчни позна-
ния снабдени граждани…“.

В отговора си от 26 юли с.г. Начович пише на В. Стоянов: „Г-н Симов при-
стигна с г-н Бенли благополучно и рекомандацията ти я приех. Аз се чудя как ти 
да не си ми приел отговорите на двете ти писма… В тях ти бях писал подробно 
относително г-н Симова…“15. В същото писмо Начович изразява и недовол-
ството си, че с въпроса за настаняването на младия Симов били сезирани и 
много още българи от Виена. „И друг недостатък – пише той. – Препоручан е 
Симов на 99 души! Нали знаеш, че тука българите не се съгласяват двама нито 
на коя гостилница да идат да пият, а камо ли да се съгласят сички за един по ва-
жен предмет…“, като добавя: „Това момче ми [х]ареса твърде много. Аз виждам 
в него качества, които никак не очаквах от един влашки българин. Като се върне 
от Прага, ще го заведа при г-на Иречека да го представя“.

И в писмото си от 2 август 1871 г. В. Стоянов отново занимава Гр. Начович 
с настаняването на Ан. Симов във Виена, който вече се завърнал от посещени-
ето си в Прага, като го моли да му бъде наставник и занапред. Името на Симов 
не липсва и в писмата през есента на с.г.16 И през следващата 1872 г., макар и 
по-рядко, в кореспонденцията между двамата също се споменава за Ан. Симов. 
Например в писмото си 6 март Стоянов моли Начович да предаде приключе-
ните писма на адресатите, между които и на Ан. Симов, а в писмото от 22 юни 
изпраща поздрави на същия, като добавя, че и на него ще отговори на послед-
ното му писмо17. 

13 НБКМ–БИА, ф. 14, а.е. 3421, л. 24–25.
14 В по-късно писмо Стоянов обяснява на К. Иречек, че майката на Ан. Симов е сестра 

на жената на Н. Ценов, родом от Сливен, виден търговец и банкер в Браила и председател на 
настоятелството на Българското книжовно дружество (1869–1876), което подпомага морално и 
материално (Из архива на К. Иречек…, с. 44). А бащата и чичото на Анастас – Панайот и Петър 
Симови, също били сред браилските българи, които подкрепяли активно Българското книжовно 
дружество.

15 Диалог от букви. Кореспонденцията между М. Дринов, Гр. Начович, В. Д. Стоянов, В. 
Друмев и Т. Пеев. Съст. К. Божанова. София, 2002, с. 93.

16 НБКМ–БИА, ф. 14, а.е. 3421, л. 26, 32, 40.
17 Пак там, л. 46, 56–57.

14 Българското възрожденско общество...
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Но от средата на 1872 г. отношението на В. Стоянов към Симови охладнява 
твърде много. Това личи от писмото му до Гр. Начович от 12 юли, в което той, 
наред с другото, отбелязва: „Ти знаеш, що съм добро сторил на Симови. А те 
сега, като си свършиха работата, тъй безобразно се отнасят към мене, щото чо-
век без да ще, започва да става пишман… Правят се като вече да не ме познават, 
и много пъти струват се, че не ме виждат…“, завършвайки с твърде обидни 
квалификации за родителите на Ан. Симов18.

* * *

В следващите редове ще приведем пък лични писма на Ан. Симов и други 
документи, които показват неговото народностно самосъзнание, както и учас-
тието и отношението му към български обществено-културни прояви и инсти-
туции. Писмата си до българи Ан. Симов води в този период на родния си език, 
макар да не владее много добре книжовния български. Най-ранното известно 
негово писмо е до В. Стоянов и е писано във Виена с дата 14/26 юли 1871 г. 
Ето и неговото съдържание: „Предрагий приятелю! Бързам да ти пиша чрез 
това следующите редове. / Вчера с г-н Маринчу Бенли достигнахми в[ъв] Вена. 
Nегова милост ме придружи от Гюргево до тука и от тука за Прага. / Сърдечно 
благодарим на г-н Nачович и г-н Анев за техните убещания сигурни, как дудето 
са върна от Прага ще ми са улесни сичките потребности – сиреч фамилия и 
пр. / Като ми позволи да свърша, братски та прегръщам и оставам твой искрен 
приятел / Анастас П. Симов“19.

По-интересни по съдържание са обаче следващите негови писма. Така в 
написаното на 1 октомври 1871 г. младият Симов благодари на В. Стоянов, че 
с негова препоръка ходил при Йосиф Иречек, който го улеснил „възможното“. 
Споменава също, че г-н Дринов му е говорил за „ваши работи“, т.е в случая 
става дума несъмнено за делата на Българското книжовно дружество в Браила. 
Срещата му с председателя на Книжовното дружество – младия и надежден 
български учен-историк М. Дринов, вероятно е станала в Прага или във Виена. 
По-нататък Симов изразява радостта си, че Стоянов е ходил в мошията им и 
изразява съжаление, че не е бил там, за да ходят на лов, да пътуват с кон и пр. 
След като се интересува за някои лица от Браила, Симов изпраща специални 
поздрави на Васил Друмев, когото нарича побратим20. Тези специални поздра-
ви, които той изпраща до Друмев, присъстват почти във всички негови писма и 
свидетелстват, че между двамата е имало трайно и хубаво приятелство.

Следващото му писмо до В. Стоянов е от 25 декември 1871 г.21 В него той 
го уведомява, че е занесъл писмото на Йосиф Иречек, който обаче бил в Ческо. 

18 Пак там, л. 61. От друго, недатирано писмо, се подразбира, че бащата на А. Симов е отка-
зал заем на В. Стоянов и е говорил твърде негативно за него ( Пак там, л. 176).

19 ЦДА, ф. 2081К, оп. 1, а.е. 54, л. 1.
20 Пак там, л. 2.
21 Пак там, л. 4.
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Срещнал се с приятеля Константин Иречек, който му показал труда си за из-
лезлите досега български книги [става дума за „Книгопис на новобългарската 
книжнина 1806–1870“, отпечатан през 1872 г.]. Научил е за събранието на Бъл-
гарското книжовно дружество и за излезлите от печат кн. 3 и 4 на списанието, 
които още не са получени във Виена. Споменава и за излезлия календар на 
Хр. Г. Данов за 1872 г. и споделя за голямата разлика, която имат тукашните 
училища с тия в Браила. „Nа сичките науки съм редовен ученик – пише той – 
освен на латински, елински и немски, дету съм слушател“.

Твърде интересно е и писмото от 28 юни 1872 г.22 Изминала е вече година 
от пребиваването на Ан. Симов във Виена и той съобщава за заниманията си в 
библиотеката и издирванията си „да има нещу за българските работи“. Прави 
впечатление засиленият интерес на младия човек към всичко, писано за бъл-
гарите и българската история. Той споделя, че в голямото списание „Globus“ 
имало „много интересантни описвания за Европ. турската държава, но най-паче 
за българите“. Сред другите „артиколи“ [статии] той посочва тези на Ф. Каниц. 
И обещава след подробното преглеждане на списанието да му съобщи всичките 
публикации за българите. Като се спира подробно на издадените от Феликс Ка-
ниц съчинения, той възклицава: „ни знаях, че българската история има такава 
голяма привлекателност, че България е тъй плодородна, и че българите в инте-
лектуалний пункт, ако ние сега, но ще имат най-доброто следствие“. Развълну-
ван от досега си с историческото минало и настоящето на България, осъщест-
вен чрез съчиненията на големия маджарски учен и пътешественик Ф. Каниц, 
Ан. Симов основателно отбелязва, че те като че ли са писани не от чужденец, 
а от „един верний български патриот“. И добавя: „Nо сигурно и Kanit ще има 
голямо достойнство помежду българите“. В края на писмото си Ан. Симов от-
ново обещава да му съобщи допълнително за това, което ще открие в издир-
ванията си, и допълва, че Каниц щял да издаде труда си „Donau-Bulgarien und 
der Balkan“23, който пишел сега и който ще съдържа пътуванията и всичките му 
наблюдения от България.

И в друго писмо от 1872 г.24 Ан. Симов се интересува живо от това, какво 
правят българите в Браила и как вървят „нащи народни работи“. Иска също 
сведения дали е излязла 5 книжка от списанието на Книжовното дружество, 
донесли ли са кирилски букви за печатницата и кои хора освен Стоянов и В. 
Друмев изнасят сказки в читалището, колко са книгите в българската библио-
тека. Наред с това той съобщава, че по българския черковен въпрос и заточени-
ето на български владици има редица публикации в чуждестранните вестници. 
Констатира и разделението на виенските българи – „едни на една страна и едни 
на друга драпат“. 

22 Пак там, л. 6–7.
23 Този труд е издаден през 1875 г.
24 НА БАН, ф. 141, а.е. 256.
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Заради съпричастието си към дейността на Българското книжовно друже-
ство в Браила Ан. Симов бил избран в комисията, която да прегледа делата, 
сметките и капиталите на дружеството за периода 1872–1874 г., и лично под-
писва на 26 юни 1874 г. отчета на тази комисия, който бил докладван на прове-
деното тогава общо събрание на дружеството25. Той участвал и в главното съ-
брание на дружеството през м. юли 1875 г., като бил упълномощен от К. Иречек 
да го представлява на него. За това съобщава и деловодителят на дружеството 
Тодор Пеев в писмото си до В. Стоянов от 19 юли 1875 г.: „Г-н Анастас П. Си-
мов – пише той – си дойде от Виена, става една седмица. Той е получил бакале-
орат в тамошния институт. Мярка да иде в Париж да продължава учението си. 
Г-н Иречек е упълномощил него, за да го представлява на гл[авното] събрание. 
Често се виждам с Анастаса“26.

Впрочем и самият Ан. Симов в писмо (на немски език) от 6/18 август до 
Константин Иречек го уведомява, че взел участие в главното събрание на Бъл-
гарското книжовно дружество в Браила като негов представител. Заседанията 
се провели от 25 до 28 юли. По-подробно за тия заседания Иречек щял да се 
осведоми от доклада, който скоро ще бъде отпечатан. Този доклад Симов видял 
вече готов при неговия автор – Т. Пеев. Същия ден говорил и с М. Дринов, който 
пристигнал от Русия. На следния ден щели да отидат с него заедно в имението 
на Симови. Всеки, на когото Симов успял да разкаже за предстоящото излизане 
на книгата на К. Иречек, посветена на българската история, изразявал желание 
да види по-скоро този труд. Прочел и статия за него в сп. „Читалище“. В края 
на писмото си Симов моли да получи отговор от Иречек още докато е в Браила, 
а заедно с него и едно писъмце до г-н Leger от Париж, тъй като загубил без да 
иска визитната картичка на Иречек, адресирана до французина27.

И от Париж Симов не прекъсва връзките си с К. Иречек. На 22 септември 
1877 г. той му пише кратко писмо (на френски език), обръщайки се към него 
с „Мой скъпи приятелю!“28 Писмото си изпраща по своя приятел Константин 
Стоилов от Пловдив, д-р по право, който отивал във Виена. Като препоръчва К. 
Стоилов на Иречек Ан. Симов го титулува като „Un exellent Bulgare“29.

25 Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила 1868–1876. София, 
1958, 409–412.

26 Диалог от букви…, с. 287. Тъкмо по това време в семейството му се случило злощастие. 
Когато всички от домашните му не били в града, бащата на Анастас – Панайот Симов, бил напад-
нат през нощта от крадци-злодейци, които ограбили касата му – пари и скъпоценности (за около 
три хиляди наполеона), и го ранили тежко (Пак там, с. 288). 

27 НА БАН, ф. 3к, оп. 1, а.е. 170, л. 1–2. Най-вероятно в случая става дума за бележития 
френски учен-славист Луи Леже (1843–1923), по-късно почетен член на БАН, с когото Ан. Симов 
е искал да установи връзка по време на следването си в Париж.

28 Това е видният по-късно български държавник Константин Стоилов (1853, Пловдив–1901, 
София), след Освобождението един от водачите на Консервативната партия, по-късно основател 
и лидер на Народната партия, многократно депутат и министър, а през 1887 и 1894–1899 г. ми-
нистър-председател на България. Ан. Симов се е сприятелил с К. Стоилов вероятно през същата 
1877 г., когато последният е слушал лекции по гражданско право в Париж.

29 „Един превъзходен (много добър) българин“.
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И през следващата година връзката между добрите приятели – Иречек и 
Симов – продължава. Завършвайки учението си в Париж, младият българин се 
отправил към Браила. Минавайки през Виена, той пише от там на 17 септем-
ври 1878 г. писмо до Иречек, (на немски език), в което отново го нарича „Скъ-
пи мой приятелю!“30 От него се разбира, че преди месец Симов му е изпратил 
своята университетска „Теза“, но, пише му той, „досега нямам нито отговор на 
писмото си, нито потвърждение за получаването на книжката ми“. По-нататък 
го уведомява, че се връща отново в Браила, а след известно време смята да 
предприеме пътуване и до България, но още не знае кога точно. Като изпраща 
най-добри поздрави и благопожелания на баща му и на г-н Въртятко, моли го да 
попита последния дали е получил изпратената му от Ан. Симов „Теза“31.

Ще се спрем на още два кратки документа, разкриващи взаимоотношения-
та между К. Иречек и Ан. Симов по онова време. Първият е писмо-бележка на 
Симов от 9/21 януари 1883 г.32 (на немски език), което придружава „faire part“-
ито [писменото известие, писано на румънски език] за женитбата му, състояла 
се на 14 ноември 1882 г.33 В него той изразява и благодарността си към бащата 
на К. Иречек, който приел много любезно Ан. Симов и съпругата му, когато те 
посетили Виена веднага след свадбата си. Отговорът на К. Иречек (на немски 
език) е от София на 6 март/22 февруари с.г.34 „Скъпи приятелю! – пише му той 
– В притежание на Вашето любезно писмо от 9/21 януари бързам да Ви изпра-
тя моите най-сърдечни благопожелания за женитбата Ви. Отдавна нямах вест 
от Вас и се радвам, че се чувствувате добре и щастлив“. По-нататък К. Иречек 
отбелязва, че е вече четвърта година в България, че бил и министър на образова-
нието, а сега – председател на Учебния съвет към министерството. Споменава 
също, че К. Стоилов, когото Симов познавал от Париж, е министър на външни-
те работи, че миналото лято е пътувал до Париж, Милано и др. места, че се е 
аклиматизирал в София и при пребиваването си тук е научил много, защото не 
всеки ден може да се види създаването и израстването на една нова държава.

Приключвайки с използваните документи от 70-те–80-те години на ХІХ в., 
ще спрем вниманието си и на едно твърде интересно писмо на Ан. Симов до 
Марин Дринов от 30 март 1879 г.35 То е писано в Браила и е на български език. 
„Любезни мои Господин! – започва писмото си Ан. Симов – Мислях да имам 
благодарението да се срещним в свободната българска държава, ако злощасти-
ето не ме е бил ударен ненадейно, преди няколко време, сиреч смъртта на лю-

30 НА БАН, ф. 3к, оп. 1, а.е. 170, л. 4–5.
31 Антоний Й. Въртятко бил библиотекар в Чешкия музей и също проявявал грижи за мла-

дите българи, в това число за по-малкия брат на Анастас Симов, когато учил в Прага. Поддържал 
кореспонденция с Васил Д. Стоянов и други българи.

32 Пак там, л. 6.
33 Пак там, л. 6–7. Тези писмени известия са две: от името на А. Симов и от името на роди-

телите на съпругата му Елена – семейство Думба.
34 Пак там, л. 8. Писмото е чернова.
35 НБКМ– БИА, ф. 111, а.е. 275, л. 1–4.
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безния ми баща! L`homme propose et Dieu dispose!!“36 След това той отбелязва, 
че би желал да му изпрати своята „These“, която е държал в Парижкия универ-
ситет по случай завършване на юридическите науки, но тъй като не получил 
отговор на предишните си две писма до Дринов, адресирани до Търново, смята, 
че пощата е „laisse a désirer!“37.

По-нататък Симов отбелязва, че първата причина за писмото му е да по-
лучи от Дринов добри известия, а втората „е едно писмо, с доста национална 
важност, което ми го е писал М. E. Picot, един познайник от Париж, френски 
литератор, професор в „Academie des langues orientales“ и голям приятел на 
българите“38. И добавя, че е по-добре да напише неговия текст, за да се види 
за какво се касае в случая, като предава френския текст на част от писмото на 
Е. Пико. В писмото си френският учен съобщава, че в момента се занимава с 
българите, като ръководи френското издание на книгата на Ф. Каниц, което ще 
бъде осъществено от книжарница „Hachette“. И се натоварил с цялата си лична 
отговорност френското издание да се предхожда от едно въведение с изложение 
на събитията от 1877–1878 г. и така също с една възможно точна картина на 
съвременната организация в България. Във връзка с това моли Ан. Симов да 
му посредничи пред М. Дринов, М. Балабанов или друг член на управлението, 
за да му се набавят официални документи, обнародвани или които ще бъдат 
публикувани. „Аз не щях да се заема с тази работа – пише Е. Пико, – ако нямах 
желание да използвам случая да кажа всичко добро, което мисля за българите, и 
ако нямах надежда да си набавя всички необходими материали“. Тук Ан. Симов 
вмъква думите си – „не много мислят така в цивилизованата Европа“, и добавя, 
че не смята за нужен някой коментар за важността на услугата, която иска г-н 
Пико.

По-нататък Симов пише: „И аз, като ми дозволите с г-н Балабанов наедно, 
да ни се съмнявам една минута заради вашето благоволение в този случай, ча-
кащ ваш почтений отговор по този предмет“. След това изтъква, че изпращане-
то на въпросните документи може да стане или чрез него през Браила, или до 
Пико в Париж, като дава и точния му адрес39. Писмото си Ан. Симов завършва с 

36 “L’home propose et Dieu dispose!” (фр.) – „Човек предполага, а Бог разполага!“
37 “laisse à désirer” (фр.) – „има недостатък; не задоволява“.
38 Emil Picot (1844–1918) – френски учен, консул през 1865–1872 г. в Темешвар (Унгария, дн. 

Тимишоара в Румъния). Професор по румънски език във Висшето училище за източни езици в 
Париж. Обнародвал трудове върху някои страни от Източна Европа, върху средновековния театър 
във Франция, както и румънски народни песни и румънски литературни и исторически извори. 
Почетен член на Румънската академия на науките. В своята история на българите К. Иречек цити-
ра труда на Е. Пико “Les Roumains de la Macedoine”, издаден в Париж през 1875 г. (вж. Македония. 
Сборник от документи и материали. София, 1978, с. 329).

39 Не ни е известно дали са изпратени исканите от Пико материали, необходими му във връз-
ка с подготовката на френското издание на труда на Ф. Каниц. То се осъществява през 1882 г. и е 
придружено само с кратък предговор от автора, който завършва с думите: „Аз ще бъда щастлив, 
ако тази книга спечели на българския народ, народ надарен с превъзходни морални и умстве-
ни качества, толкова приятели, колкото им спечели немския оригинал“ (Kanitz, F. La Bulgarie 
Danubienne et le Balkan. Paris. Librarie Hachette et Co, 1882).
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думите: „По този случай моля да поздравите особено г-на Цанкова и г-на Бала-
банова. С този приятен случай ви моля да приемете увереността за най-добрия 
памят, що ви пастря и моите най-добри и приятелски поздравления“.

Тези думи още веднъж показват, че Ан. Симов е считал М. Дринов за бли-
зък приятел, с когото е поддържал връзки от доста години и за когото „пастри“ 
най-добър спомен. Специалните поздравления, които изпраща и до видните 
български общественици Др. Цанков и М. Балабанов, пък повдигат въпроса от-
кога и по какъв повод Ан. Симов е имал връзка с тях. Струва ми се най-вероятно 
това да е станало през втората половина на 1876 г., когато двамата изтъкнати 
българи обикалят Европа, за да запознаят правителствата и обществеността в 
редица европейски страни с положението в България след кървавото потушава-
не на Априлското въстание и в защита на нейната справедлива кауза, а Симов е 
в Париж, където продължава образованието си. Не е изключено той да е потър-
сил връзка с тях и да им е оказал някаква подкрепа в изпълнението на мисията 
им. Или пък те да са потърсили съдействие от тамошните българи, между които 
е бил и Симов. Така или иначе този въпрос заслужава да бъде проучен и изяснен 
въз основа на по-сигурни данни.

С това приключваме обзора на материалите, свързани с биографията на 
Ан. Симов и с връзката му с български обществени и културни дейци през 70-те 
и 80-те години на ХІХ в. В края на нашето изложение ще спрем вниманието 
и върху няколко документа от средата на второто десетилетия на ХХ в. Става 
дума по-конкретно за следното.

По време на Първата световна война в рапорт (от пролетта на 1917 г.) на ко-
мандирования към щаба на Трета българска армия като етнограф Любомир По-
пов, натоварен със задача по изучаване на историята на българските заселища в 
Румъния и събиране на материали (писма, документи, исторически, веществе-
ни паметници и др.) за историята на нашето Възраждане и предосвободителна 
епоха, се казва между другото: „Още през първите дни след пристигането си в 
Букурещ посетих по-главните музеи – Народния, музея „Симу“ и др. За втория 
от тях заслужава да се каже нещо. Музеят „Симу“ е един от добре наредените 
с подбрани художествени (живопис и скулптура) произведения. Той е частно 
притежание на българина Анастас Симу, син на Панайот Симу, един от първите 
дарители и патриоти между браилската българска колония. Но това не може да 
се каже за неговия син Анастас П. Симу, който, макар и да изхожда от българско 
потекло и да познава добре своя роден език, е румънин, казва се румънин и ни-
кога не говори български. На млади години сам вземал участие при представя-
нето историческите пиеси на Добри Войников в Браила. Музеят му е нареден с 
вкус и говори много за неговата художествена култура и разбиране. Колекцията 
му е съставена от произведенията на видни нови и класически живописци и 
скулптори и струва много милиони лева…“40.

40 ЦВА, ф. 40, оп. 2, а.е. 935, л. 72–90. По това време румънската столица и значителни части 
от Румъния са окупирани от силите на Тройния съюз, в който участва и България.
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Дали оценката на Л. Попов за Ан. Симов е плод на лични впечатления, 
или е резултат от мнения за него на трети лица, засега не е ясно, но следващите 
документи, излезли под перото на български дипломат в Букурещ по същото 
време, разкриват неговите непосредствени, лични впечатления от Ан. Симов.

Става дума за няколко лични писма на известния български дипломат и 
историограф д-р Симеон Табаков, родом също от Сливен, който през 1917 г. е 
работил в българската легация в Букурещ. Тези писма, които са от месец юни 
с.г., са изпращани до неговия близък приятел от Сливен Стефан Гидиков, ви-
ден културен деец и общественик. Първото от интересуващите ни писма е от 
19 юни и в него се казва: „Ходих при Симу, за да се запозная и му видя музея. 
Той вече знаял за мен и че дори съм писал историята на града41. Тогас нямах 
време да му говоря, но и не струваше при първо виждане. Та за това ме покани 
тая неделя в 10 часа, когато и ще му говоря“42.

Най-интересно в случая е писмото на С. Табаков от 26 юни 1917 г., което 
ще приведем тук почти изцяло43. „В неделя – съобщава той – се срещах със 
Симу и му говорих за завещанието. За нещастие, както и ме предупредиха по-
рано негови приятели, той е загубил много през тая война. ¾ от приходите му 
били от складове и докове в Браилското пристанище, разрушени през насто-
ящата война. Имал и някои имоти в Синая, които също пострадали. Остава ми, 
казва той, единствената утеха: музеят и домът ми в Букурещ. Тук приключен 
ти изпращам музея му44. Къщата му е до самия музей. Колкото ми остава, казва 
той, ще го завещая, но това е работа на бъдъщето. Сега е около 55–60-годишен. 
Няма деца. В неделя пак ще ида за биографията му. Много се интересува от род-
ния си град, като какво представлява от себе си, как е разположен и т.н. Дадох 
му първия том от Историята, но не е зле да ми пратиш колекция от картички на 
Сливен, за да му ги поднеса. 

Догде съм тук все ще го гъделичкам, за да излезе нещо. Ще говоря и на 
генерала да му говори. Чете бележки, но новия ни език не разбира добре, та 
в повечето случаи говорим на френски. Умрях, обаче, да се смея, като между 
старите си български думи и сливнизми, употреби думата скомен. Сам аз я бях 
забравил“.

Това писмо на д-р С. Табаков повдига редица въпроси. Проявеното вни-
мание и такт от страна на д-р Табаков в разговорите му с Ан. Симов явно са 

41 Става дума за книгата „Опит за история на град Сливен“, родния град на родителите на 
Ан. Симов.

42 ЦДА, ф. 712к, оп. 1, а.е. 54, л. 11. След няколко дни той отново му пише между другото: 
„Писах ти, че в неделя ще говоря на Симу“ (Пак там, л. 12). Разговорът, за който става дума в тези 
и в следващото писмо от 26 юни, е вероятно за някогашното дарение на Симов за сливенските 
училища и може би за желанието и надеждата на сливенци да получат и ново дарение от него в 
полза на родния град на предците на Ан. Симов.

43 ЦДА, ф. 712к, оп. 1, а.е. 54, л. 1–2.
44 Става дума за пощенска картичка с външен изглед на Музея „Симу“. На нея С. Табаков 

е написал: „До вратата е самия Симу. Музеят се дели на школи: немска, френска, италианска и 
смесена. Вестибюла е посветен на древността“ (Пак там, л. 13).
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разчупили официалността и недоверието и са предразположили последния към 
откровен диалог и разговори със своя сънародник. А не бива да се забравя, че 
в оня момент България и Румъния са били в състояние на война, румънската 
столица е била окупирана от чужди, в това число и български, войски и че отно-
шението на румънците и румънската общественост към техните представители 
не е могло да бъде положително. Всички тези обстоятелства, както и големите 
материални щети, които Ан. Симов е претърпял по време на войната, и обсто-
ятелството, че той бил румънски поданик и активен участник в обществения 
и културен живот на Румъния, го поставяли в оня момент в твърде деликатно 
положение и несъмнено се отразявало върху отношението и връзките му с бъл-
гари. Както видяхме за него се отзовава твърде неласкаво в своя рапорт етно-
графът Л. Попов, но много по-различно е мнението на д-р С. Табаков, намерил 
подходящия „тон“ за общуването си с Ан. Симов.

Изключително важно е твърдението в това писмо, че Ан. Симов се е ин-
тересувал много от родния си град, като се има предвид град Сливен. Както 
видяхме по-горе, в румънските издания за негов роден град е посочен Браила, 
където е живеело семейството му. Това твърдение изглежда убедително, като се 
има предвид, че основната маса български преселници в Браила (в това число и 
сливенци), както отбелязахме вече, се установяват там през 1830 г., по време на 
голямото преселение след Руско-турската война от 1828–1829 г. Най-вероятно 
тогава е преминало във Влашко и семейството на родителите на Ан. Симов. 
Самият д-р С. Табаков изтъква, че фамилия Симови са били сред най-видните 
представители на българската общност в Браила след 1830 г.45 И съвсем ес-
тествено е да се приеме, че синът на Панайот Симов е роден в Браила. Но щом 
самият Анастас Симов се е интересувал много за Сливен като негов роден град, 
както пише в писмото си С. Табаков, това твърдение би следвало да се приеме 
за достоверно. В такъв случай раждането на Анастас ще е станало вероятно 
при евентуално продължително гостуване на семейството на Панайот Симов в 
родния му град през 1854 г.

Интерес представлява също така съобщението на д-р Табаков, че в следва-
щата неделя пак ще посети Симов „за биографията му“. Несъмнено той ще е 
разпитвал подробно своя нов познат за неговия живот и дейност, за рода му и 
пр., но къде са останали тези бележки на д-р Табаков? Запазени ли са те или са 
безвъзвратно загубени?

Неизяснен остава и въпросът за „завещанието“, за което са разговаряли 
двамата сънародници – какво точно (училище, църква, сиропиталище и пр., да-
ване на стипендии за учение в чужбина и др.) е трябвало да бъде подпомагано 
от евентуално дарение на А. Симов? Самият факт, че се е състоял разговор по 
този въпрос, макар и в най-общ план, показва, че и в оня тежък за него момент 
Анастас Симов не е бил съвсем безразличен към съдбата на своя роден край и 
на сънародниците си.

45 Табаков, С. Цит. съч., с. 168 и сл.
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Не разполагаме със сведения как са приключили разговорите между Ан. 
Симов и д-р С. Табаков, но явно те не са довели до желания от сливенци (и от 
българите изобщо) положителен резултат, тъй като ако имаше такъв, то несъм-
нено щеше да има съответно известие и други документални следи.

* * *

С това приключваме прегледа на материалите, свързани с някои момен-
ти от биографията на Анастас П. Симов (Симу). Те, струва ми се, показват по 
убедителен начин неговия български народностен произход, българското му са-
мосъзнание и съпричастие към обществения и културен живот на българската 
общност, както в емиграция, така и в новоосвободена България през 70-те–
80-те години на ХІХ в. И тези факти не трябва да се премълчават в текстове-
те (литературата), посветена на него, а обективно да се отразяват и отчитат. 
По-късно обаче житейските пътища и обстоятелства го откъсват от родовата 
му среда, от българите и България и го превръщат, както се изразява един от 
цитираните по-горе автори, в „румънин“. И като такъв той продължава по-на-
татъшната си биография и осъществява широката си обществена и културна 
дейност и щедрото си дарителство в тази сфера. Поради това може с основание 
да се приеме, че Анастас П. Симов (Симу) принадлежи и на двата съседни наро-
да, а неговият живот и съдба са характерна илюстрация на някои съществени и 
важни исторически процеси и явления, които протичат във взаимоотношенията 
между българи и румънци през ХІХ в.

EINIGE ANGABEN ÜBER DEN LEBENSLAUF 
VON ANASTAS P. SIMOV (SIMU)

Nikolay Zhechev

(Zusammenfassung)

In der Publikation werden einige dokumentarische Quelle, vom frühen 
Lebenslauf von Anastas P. Simov (Simu) (1854–1935) vorwiegend, untersucht. Er 
wurde in Braila (Rumänien) in der Familie von begüterten bulgarischen Übersiedlern 
aus der Stadt Sliven geboren. 

Nach der Beendigung seiner Ausbildung in Wien, Paris und Brüssel beteiligte 
er sich später aktiv an das kulturelle Leben in Rumänien, – er war Abgeordneter und 
Senator, Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie, Mitglied von Ateneu Romun 
u. a. Er zeichnete sich vor Allem als ein großzügiger Förderer der Kultur. Im Jahre 
1910 gründete er ein großes Museum mit wertvollen Exponaten der rumänischen und 
der bulgarischen Kunst, welches Museum er dem rumänischen Staat schenkte. Er 
schenkte kostbare Kunstgegenstände auch der Stadt Braila. 
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In den rumänischen Enziklopädien und in anderen Quellen wird es aber nicht 
erwähnt, daß An. Simu ein Bulgare von Geburt ist. 

In der Veröffentlichung werden mehrere Dokumentenangaben vorgelegt, die 
sowie die bulgarische Herkunft von An. Simu als auch seine Beziehungen zu einer 
Reihe berühmter Landsleute – Bulgaren und seine Empathie am öffentlichen und 
kulturellen Leben der Bulgaren während der 70-er und anfangs der 80-er Jahre des 
XIX. Jahrhunderts bezeugen. Diese Quellen beweisen, daß er zu dieser Zeit ein 
bulgarisches Nationalbewußtsein besaß. 

Später rissen die Lebenswege und die Umstände ihn aus seinem bulgarischen 
Umkreis ab und er beteiligte sich am rumänischen öffentlichen und kulturellen 
Leben. Somit gehört An. Simu den beiden Völkern – dem bulgarischen und dem 
rumänischen Volk – und sein persönlicher Lebenslauf illustriert wichtige Prozesse 
und Erscheinungen im Leben und im Schicksal der zahlreichen bulgarischen 
Emigration nördlich der Donau und in den Beziehungen zwischen Bulgaren und 
Rumänen während des XIX. und XX. Jahrhunderts.
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ДАРИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВАРНЕНСКИ 
И ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ СИМЕОН

Лизбет Любенова

Варненски и Преславски митрополит Симеон е сред най-изявените наши 
висши духовници. Независимо от всеобщото почитание и преклонение пред 
архипастирската му дейност обаче, той все още не се радва на истинско научно 
професионално изследване. През целия си живот проявява завидна загриже-
ност към ближния, независимо дали става въпрос за близките му родственици, 
или за миряни от неговата епархия. Към многостранната му дейност спада и 
неговото пословично дарителство, за което се знае твърде малко в наличната 
литература. Протопрезвитер Стефан Цанков, макар дълги години да стои близо 
до владиката, дори не споменава за това в описанието си за него1.

Поради ограничения в обема тази статия не изчерпва цялата налична до-
кументация, а третира подборно въпросите за дарителските фондове, които 
митрополит Симеон оставя след смъртта си. Целта е по-скоро да се насочи вни-
манието на бъдещите изследователи към тази хуманна дейност на владиката, 
която, за жалост, няма много последователи сред оскудялото ни от духовност 
днешно родно духовенство.

След Първата световна война България изживява трудна икономическа, 
социална и демографска криза. Външните дългове, разрухата в страната, бъл-
гарската и чужда емиграция, както и многобройните вдовишки семейства из-
правят народа ни пред големи изпитания. Затова напълно резонно дарителската 
и благотворителна дейност се активизира доста много в следвоенните години. 
Митрополит Симеон не остава изолиран от нуждите на хората в своята епархия 
и при възможност се отзовава на техните инициативи.

Така, на 18 октомври 1921 г. владиката е гост на Народното първоначално 
училище „Св. Наум“ в гр. Варна, което учителите окачествяват като „епохално 
събитие в летописа на нашата училищна книга“. Веднага след посещението, с 
писмо № 39/20.10.1921 г. Учителският съвет съобщава на митрополита, че след 
раздялата с него е основан „Фонд за подпомагане бедните ученици при учи-

1 Цанков, Ст. Българската православна църква от Освобождението до настояще време. Со-
фия, 1939, 27–33.
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лище „Св. Наум“ – „Митрополит Симеон“2. За негов председател е провъз-
гласен самият владика, а подпредседател е главният учител Ст. Чаръкчиев. „Су-
мите, които послужиха за основа на фонда, Учителският съвет събра между 
себе си“ – се известява в писмото. Молбата на учителското тяло е владиката да 
определи в близко време дата за събрание, което да избере комисия за изработ-
ване на устав на фонда3.

Инициативата едва ли е случайна, тъй като варненци на практика знаят, 
че митрополит Симеон вече е основател на множество дарителски фондове. 
Междувременно той потегля за Шумен на обиколка из епархията, след което 
„неразположение телесно“ го принуждава да се прибере във Варна. По тези 
причини едва на 2 декември 1921 г. той отговаря на Ст. Чаръкчиев с благодар-
ност, че са свързали посещението му с тяхната благотворителна дейност. „Дъл-
боко съм признателен Вам и на колегите Ви за снизходителната преценка на 
моето дългогодишно служение, а особено за това, гдето благоволихте да пос-
тавите пред милите малки деца, Вашите ученици, моето име като символ на 
благотворителност. Колко е мило, колко е полезно, децата да привикнат от 
крехката си още възраст да се отнасят с обич, милост и състрадание към 
страждущите и нуждающите се и да им помагат, с каквото могат. С това 
те не само, че в малката си още възраст ще бъдат най-милите, най-силните, 
най-убедителните апостоли на милосърдието в обществото, но и като пора-
снат все ще помнят уроците за милосърдието, които са получили в училище-
то под ръководството на милосърдни и благи учители, и ако не всички, може 
би, но наверно много от тях ще продължат да благотворят, а това би било 
твърде голяма печалба за обществото. Ако в моментите на своята благот-
ворителност те си спомнят и моето име, това би било за мене най-голямата 
награда, която ще дължа на Вас“4. 

По това време митрополит Симеон е на 81 години, поради което варненци с 
безпокойство посрещат неразположението му след пътуването до Шумен. Учи-
телката Т. Стоянова го посещава с група деца, което старецът приема с благо-
дарност като проява на детско състрадание. При срещата той помолил малките 
ученици да не го забравят в молитвите си, за да му върне Бог здравето. „Аз 
вярвам в молитвите на децата. Те са угодни на Бога“ – убеден е митрополит 
Симеон. И за да внесе и той своята „лепта“ към новосформирания фонд, из-
праща 50 облигации в една полица № 44 605 от Пловдивския общински заем. 
Същевременно отправя молба да бъде освободен от председателското място, 
защото е „стар и недъгав“ и няма да има полза от него, но добавя, че „ако мога 
да съдействам, всякога ще го направя с удоволствие“.

2 Свещеник Флоров твърди, че фонд „Митрополит Симеон“ с капитал от 5000 лв. е основан 
за подпомагане на основно училище „Св. Методий“ в гр. Варна. Ние не открихме подобни доку-
менти. Ср. Флоров, Цв. свещ. Благотворителна и милосърдна дейност на Варненска и Преслав-
ска митрополия. – Християнска просвета, 1, 1990, № 30, 31 и 32, с. 3.

3 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 102, л. 1.
4 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 102, л. 5–6.
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Само две години по-късно с името на варненския владика се свързва и 
Епархийският просветен фонд „Митрополит Симеон“. Учреден на 5 юли 
1923 г. във Варна, Комитетът е оглавен от председателя архимандрит Михаил 
(по-късно Доростолски и Червенски митрополит). Сред останалите членове са: 
свещениците Петър Икономов, Стефан п. Юрданов, Юрдан Светославов, дякон 
Георги Доганов и мирските лица Ал. Дякович, В. П. Гочев, П. Георгиев, Ал. 
Манолов, С. Николов, Г. Николаев, Т. Раев, Георги Ив. Ноев, Д. Патаманска, Ив. 
Р. Кефсизов и Йонко Христов5.

Запазен е неговият Устав, от който се вижда, че фондът е образуван „на ве-
чни времена“ при Варненската и Преславска митрополия. За целта в Българска 
Земеделческа банка е вложена сума от 150 000 лева, „събрана чрез пожертвува-
ние от църкви, духовни лица и дарители християни от епархията“, по случай 
50 г. архиерейско служение на митрополит Симеон (чл. 1).

Целта на фонда (чл. 2) е „да се издържа систематично и последовател-
но по един младеж – семинарист“ от епархията в някое висше богословско 
училище, по преимущество в странство. Ако средствата на фонда позволяват, 
пари ще се дават и на един младеж, учещ в Духовна семинария и свещеническо 
училище. При по-голям излишък средства ще се отпускат и на бедни ученици, 
следващи в духовни учебни заведения.

Интересна е финансовата осигуреност на фонда, която предвижда за да-
рения да се използва само лихвата и то едва след като капиталът нарастне на 
400 000 лв. Неизползваните лихви се внасят на капитализиране за усилване на 
фонда (чл. 3, 4, 5). 

Фондът се управлява от 5-членен комитет с председател митрополит Си-
меон, един помощник и по един представител на Епархийския духовен съвет, 
Епархийското свещеническо братство и Варненските църковни настоятелства.

Владиката Симеон, в чиято чест се основава фондът, се ползва с изключи-
телното право лично да определя лицата и да фиксира размера на стипендията. 
Комитетът се произнася само при отказ от негова страна. Задължително ус-
ловие и при двата случая е, че „стипендии се отпущат на бедни и способни, 
отличаващи се със своето благочестие и преданост към църквата лица от 
епархията, които имат желание да £ служат в духовно звание“. Ако стипен-
диантът не е клирик, е длъжен с нотариално заявление да декларира, че ще при-
еме духовен сан до навършване на 30-та си година – в противен случай трябва 
да върне получената сума (чл. 10).

Фондът има изработен и свой печат – кръгъл, с разтворено Евангелие и 
надпис „Епархийски просветен фонд митрополит Симеон“. 

Не можем да кажем как е работил фондът и колко лица са се ползвали от 
него. Единственото сведение, на което попаднахме, е бележка на името на Стай-
ко П. Стайков (по-късно Търновски митрополит Стефан), който в продължение 

5 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 103, л. 3.
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на четири години – от 1928 до 1932 г., е получил общо 54 000 лв. Саморъчно 
митрополит Симеон е написал на 10 юни 1932 г. следното: „За йеродякона Сте-
фана, проповедника, е похарчена горната сума“6.

Типично в духа на епохата митрополит Симеон почита паметта на своите 
родители, като открива на тяхно име дарителски фондове. Първият, под името 
„Фонд Попниколов“, с основен капитал 12 500 златни лева, се управлява от 
Св. Синод. Целта му е годишната лихва да се раздава на „ученици от Софий-
ската духовна семинария, отличили се по изучаването на древните езици сла-
вянски, гръцки и латински“7. Ганчо Пашев говори и за втори фонд към Семина-
рията, който не споменава поименно. Той пише, че „за да може да се създаде 
по-голяма ревност в изучаването в Духовната семинария, дядо Симеон създаде 
от скромните си средства фонд, от лихвите на който да се дава награда на 
най-добре подготвения ученик по църковно-славянски език в семинарията. За 
да могат да бъдат поощрявани бедни и способни деца, ученици в семинарията, 
той създаде и фонд за подпомагането им. Изобщо дядо Симеон обичаше да 
помага и проявяваше щедрост в това отношение“8.

В Протокол № 74 от 10.12.1956 г. на Върховния църковен съвет се казва, 
че при гласуването на бюджета на фондовете по завещания при Св. Синод за 
1957 г. „Фонд Попниколов“ има капитал 4692, 52 лв., текуща лихвена сметка – 
3692, 52 лв. и облигации – 1000 лв. Приходът от лихвите на капитала е 56 лв., 
от които на отличили се ученици по древните езици са дадени 48 лв9.

Вторият фонд е на името на покойната му майка Елена поп Николова10. В 
писмо до министъра от 12 февруари 1924 г. митрополит Симеон казва, че след 
като преди няколко години е направил нещо за помен на своя баща, сега иска 
да почете и паметта на незабравимата си майка. Като отбелязва, че е син на 
свещеник от гр. Бургас, той допълва, че първите си уроци по четене и писане, 
макар и на гръцки език, получава именно в този град. Затова желанието му е с 
парите от фонда да бъдат подпомагани бедни ученици и ученички от основните 
български училища в гр. Бургас, като за тях бъдат закупувани учебници, дрехи 
и обуща. Сред специалните условия изрично е подчертано, че те трябва да са 
българчета. Владиката често е обвиняван от свои противници, главно полити-
ци, че е гъркоман, но едва ли това е бил мотивът му при съставяне на правилни-
ка на фонда. Първоначалният капитал възлиза на 30 000 лева, които владиката 
изпраща с чек чрез варненския клон на БНБ.

С писмо № 4512 от 27 февруари 1924 г. министър-председателят и минис-
тър на МНП Ал. Цанков изпраща на владиката препис от заповед № 919 от 25 
с.м., като му пише: „Ползувам се от случая, Ваше Високопреосвещенство, да 

6 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 102, л. 6.
7 Завещанието ми. – Християнска просвета, 1, № 30, 31 и 32, с. 1.
8 Пашев, Г. Ст. Варненският и Преславски митрополит Симеон (Спомен и оценка). – Цър-

ковен вестник, 48, № 38–39, 8 ноември 1947, с. 4.
9 Протокол № 23 от 14.12.1956, с. 314.
10 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104, л. 1.
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подчертая, че в краткото време през което имам честта да бъда министър-
председател на България, аз не веднъж съм изпитвал искрена радост да виж-
дам как Вие – един от най-високопоставените духовни водители – засвиде-
телствувате с личен пример и постъпки своята сърдечна любов и съзнание за 
дълг към народа, на които Всевишния е определил за един духовен напътник“. 
Министърът му благодари „за сегашния крайно симпатичен в нашия културен 
живот жест“11.

Митрополит Симеон поставя и друго условие – докато е жив, тази инфор-
мация да не достига до вестниците, тъй като смята направеното за твърде не-
значително12. Управляващият фонда Я. Стоенчев уважава желанието му и по-
ставя специална резолюция в заповедта: „Съгласно желанието на дарителя на 
настоящата заповед да не се дава гласност чрез печата“13. На 20 март 1924 г. 
с писмо № 64 председателят на Бургаското училищно настоятелство Я. Марков 
пише до митрополит Симеон във Варна, че е получили писмо от МНП за на-
правеното дарение. Той изказва благодарност на владиката за този скъп дар „и 
за приноса, който туря начало на едно истинско християнско и хуманно дело в 
помощ на нещастните сиромашки чеда и защото за града ни това е единстве-
ния и пръв случай на дарение“14.

През същата година митрополит Симеон прави едно уникално по своя ха-
рактер дарение. В писмо от 15 септември 1924 г. до наместник-председателя на 
Св. Синод Пловдивски митрополит Максим той пише, че през 1879 г., когато 
става изборът на княз Александър I, една депутация се отправя за Русия в лет-
ния дворец на Царя Освободител в Ливадия при Ялта, в Южен Крим. Делега-
цията заминава през м. май и митрополит Симеон е неин член. Един ден след 
пристигането в Ялта младият княз Александър Батенберг ги приема, след което 
ги представя на император Александър II. По време на приема всеки от делега-
тите получава подарък. „Ние се удостоихме с един златен наперстен кръст, 
върху който има шест квадрати обсипани с ценни камъни. Петте квадрати 
имат на средата по един зелен камък, еднаква величина, с по осем зърна не 
особено едър бисер; и по четири брилянта на ъглите на квадратите. В шес-
тия квадрат, под нозете на Христовото тяло, има тоже един зелен камък и 
около него шест зърна бисер и четири брилянта на ъглите. И тук камъните 
са еднакви с ония в другите пет квадрата. На четирите ъгъла по средата на 
кръста има по едно зърно бисер. Около двете горни зърна има по две дребнич-
ки брилянти, а около двете долни – по три такива не дребнички брилянти“ – 
 описва подаръка си митрополит Симеон15.

Той не знае каква е истинската стойност на кръста и синджира, тъй като 
никога не го е предоставял за оценка. „Но той като подарък от Цар Освобо-

11 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104, л. 3.
12 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104, л. 2.
13 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104, л. 4.
14 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104, л. 5.
15 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 105, л. 1.
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дителя ми беше скъп и не всекога сме го носили, когато служехме“ – пояснява 
владиката. Затова е запазен, с изключение на един малък бисер, който е паднал, 
но може да се възстанови от златари в София. По негова преценка подаръкът е 
от такъв характер, че най-добре би било да се прибави към другите скъпи при-
надлежности на ставропигиалния храм-паметник „Св. Александър Невски“, 
въздигнат от благочестивия наш народ в знак на признателност към великия 
ни и незабравим благодетел. Това е и мотивът му да подари на храма този скъп 
кръст, където може по-добре да се пази или употребява „по какъвто начин той 
намери за добре“16. С писмо № 6532 от 19 септември 1924 г. наместник-пред-
седателят на Св. Синод Пловдивски митрополит Максим приема дарението и из-
казва своята благодарност към варненския владика17. За съжаление, днес в храм-
паметника „Ал. Невски“ този кръст липсва, но кога изчезва, не ни е известно.

Митрополит Симеон не задържа у себе и друг златен кръст, украсен с 
брилянти, който му е подарен от руския император Николай II. На 23 ноем-
ври 1901 г. княз Фердинанд връчва подаръка на владиката18. При кръщението 
на престолонаследника княз Симеон Търновски (цар Симеон II) през 1937 г., 
варненският владика предлага на Св. Синод да подари ценната вещ на неговия 
едноименник. Тъй като кръстът е предназначен да се носи на митрополитската 
калимавка, се налага да бъде преработен от златар и да му се добави златна ве-
рижка. Този кръст и до днес е собственост на Симеон Сакс-Кобургготски, който 
го носи неотлъчно на себе си19.

Ако проследим дейността на владиката във времето, следващото интерес-
но събитие по интересуващия ни въпрос е свързано с организирането през 1925 г. 
на „Коледна елха“ за сирачетата в гр. Варна. Председател на фонда е 85-годиш-
ният вече митрополит Симеон. За целта е образуван Временен комитет на бла-
готворителността, който събира дарения от институции и частни лица. Според 
финансовата справка на италианската комерсиална банка, в която са вложени 
средствата, събраната сума в размер на 106 266, 30 лв. е оползотворена за заку-
пуване на сладкиши, пликове, елха, звезда, крушки за коледната елха. Наред с 
това са закупени 80 кг вълна, от които са изплетени 200 фланели за сираци от 
основните училища. За сиропиталище „Надежда“ са закупени 19 чифта обуща, 
а окръжното сиропиталище получава 60 ката долни дрехи за своите питомци20.

През същата година на 5 март 1925 г. митрополит Симеон пише до МНП 
(писмо с вх. № 4897), че през 1861 г. Цариградската патриаршия в мнимото си 
желание да удовлетвори исканията на българския народ и да реши българския 
църковен въпрос заставя архимандрит Антим – тогава учител в богословското 
училище на остров Халки (един от Принцовите острови), да бъде ръкоположен 

16 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 105, л. 2.
17 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 105, л. 3.
18 Със същия кръст е удостоен и Доростолски и Червенски митрополит Василий. 
19 Отличие. – Църковен вестник, 2, № 33–34, 30 ноември 1901, с. 8; Летопис на Българската 

православна църква. София, 1910, с. 187.
20 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 106, л. 1–2.

15 Българското възрожденско общество...
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за Преславски митрополит. Но нито шуменци се съгласяват да приемат новоръ-
коположения архиерей, нито той прибягва до принудителни средства. Незави-
симо от всичко това, той е първият българин архиерей в Преславска епархия в 
ново време, след което става и пръв български екзарх.

Спомняйки си миналото, митрополит Симеон желае да направи нещо за 
този заслужил йерарх, не само защото е негов предшественик в епархията, в 
която служи над 50 години, но и затова, че „той ми е духовен отец, като ме въ-
веде в духовното служение“21. Известно е, че Симеон е протосингел на Антим, 
когато той е Видински митрополит, след което заминава с него за Цариград, 
където става екзархийски протосингел.

За основен капитал на фонда владиката внася във варненския клон на БНБ 
чек № 82729/430 на стойност 25 000 лв. на името на министъра. Според волята 
му лихвите от „Фонд Преславски Антим“ трябва да се изпращат ежегодно 
на българското настоятелство в гр. Шумен за „закупуване на учебници, учебни 
пособия, обуща и дрешки“ на бедни деца – момчета и момичета, ученици в пър-
воначалните български училища в града. Подновена е молбата му горното да не 
става „предмет на разправии във вестниците“.

Със заповед № 787 от 14 март 1925 г. министър Ал. Цанков вписва фонда 
в бюджета на финансовата 1925/1926 г. Препис от заповедта е изпратен на Шу-
менското българско училищно настоятелство. В документа изрично е написано, 
че „съгласно желанието на дарителя, на настоящата заповед да не се дава 
гласност чрез печата“22.

С писмо № 5947 от 18 март 1925 г. министър-председателят и министър на 
народното просвещение Ал. Цанков уведомява владиката, че е дал ход на даре-
нието, „което още веднъж така красноречиво потвърждава Вашата любов 
към българския народ… Мен е особено приятно, че случая ми дава възможност 
да поднеса моите дълбоки почитания и искрена обич на един от най-достойни-
те духовни началници на нашия народ“ – добавя министърът23.

От своя страна Българското училищно настоятелство в гр. Шумен с писмо 
№ 102 от 24 март 1925 г. също отправя благодарност до митрополит Симеон. 
Пожелавайки му здраве и дълголетие, шуменци се надяват посятото от архи-
ерея семе да даде плод, а делото му да послужи за вечен паметник на техния 
благодетел24.

Бедните ученици и ученички от българските първоначални училища в град 
Варна също не са забравени от своя архипастир. На 5 март 1926 г. митрополит 
Симеон изпраща чек до МНП в размер на 40 000 лева за образуване на фонд 
„Доброто дете“. Лихвите от него са за закупуване на обуща, учебници и посо-
бия. Традиционно и сега желанието му е това да не се разгласява в пресата25.

21 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 107, л. 1–2.
22 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 107, л. 5.
23 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 107, л. 4.
24 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 9.
25 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 1.
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С писмо № 7536 от 2 април 1926 г. министър Н. Найденов отговаря на вла-
диката: „Последният Ви дар отново подчертава Вашата хуманност и високо 
гражданско съзнание. В днешното болно време, когато още не са изчезнали 
сенките на егоизъм и морален упадък, благородният Ви жест иде да закрепи 
вярата в моралната сила на българина, който при наличността на духовни 
водачи, какъвто има в лицето на Ваше Високопреосвещенство, не може да не 
превъзмогне всички изпитания и да не достигне желания предел“. Министърът 
изказва личните си почитания не само за големия дар, но и за скромността, 
„която всякога е проявявал Ваше Високопреосвещенство, и която в наши дни 
се доста рядко среща“26.

Почти всяко лято митрополит Симеон напуска морската столица и се уста-
новява в манастира до местността „Патлейна“ в гр. Преслав. Владиката обича 
жителите на древната българска столица, макар често да се шегува, че транс-
портът им е от времето на цар Симеон. Затова не е изненадващо, че в грижите 
си за бедните деца не пропуска и тези от първоначалните български училища в 
града. На 12 октомври 1927 г. той внася 15 000 лева в МНП за образуването на 
„Фонд митрополит Антим“, от лихвите на който да се закупуват пособия и 
обуща. Повторено е и условието за анонимност на дарението27.

С писмо № 33361 от 8 декември 1927 г. министър Н. Найденов има прият-
ното задължение да отправи поредната благодарност до митрополит Симеон. 
„Вие още веднъж безшумно подчертавате тихия, но дълбок изблик на ония 
човешки добродетели, които винаги са насочвали и движели Вашата рядка 
личност из пътя на правдата, мъдростта и милосърдието. В броеницата на 
християнските Ви дела се нанизва още едно зърно и то отново напомня благо-
честието и чистотата на дългия Ви земен път, просветен от толкова цело-
мъдрие и неземни желания. Вярна на Евангелието – лявата ръка да не знае как-
во върши дясната, – Вашата десница и тоя път разнизва щедростта си към 
други бедни деца, след като е отривала сълзите на толкова техни другарчета.

Искрено се радвам, че редкият българин, будният страж в нашето време 
на бедствие и грижи, големият християнин умножава добрите си дела с още 
един фонд. Моля, приемете, Ваше Високопреосвещенство, високите ми почи-
тания и благодарности, както за новия фонд, така и за чистосърдечното Ви 
внимание към бедните български деца“ 28.

С напредването на годините старият митрополит все по-често се връща 
към възрожденското минало, към годините на своята младост. Затова в благо-
творителната му дейност присъстват и имена на негови съвременници. Особено 
дълга е одисеята при основаването на „Фонд на името на забравения народен 
наш деец Гавриил Кръстович“, който по думите на митрополит Симеон „ред 
години е бил ум и перо на църковната ни борба с Цариградската патриаршия“. 

26 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 5.
27 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 7.
28 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 10.
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На 17 юли 1929 г. с чек № 02134/382 владиката внася във варненския клон на 
БНБ сума от 30 000 лв. на името на министъра на МНП. Според волята му 
от фонда трябва да се закупуват учебници и обуща на „прилежни сиромашки 
ученици и ученички от първоначалните български училища в Осман Пазар“29. 
Желанието му за пореден път е дарението да остане анонимно. Изминават обаче 
четири месеца, без да се получи никакво известие както от банката, така и от 
министерството. 

Убеден, че сумата е „пропаднала“ някъде, на 25 ноември 1929 г. митропо-
лит Симеон пише писмо до директора на БНБ, за да се осведоми за движението 
на сметката30. От банката му съобщават, че с чек № 02 134/38-Е, издаден от 
варненския клон на БНБ на 17 юли 1929 г., сумата от 30 000 лв. е изпратена до 
МНП. На 5 декември 1929 г. варненският клон на БНБ с писмо № 62 389 дава 
допълнителни сведения на митрополит Симеон, че на 1 август клонът в Со-
фия е изплатил сумата по джиро на Българска централна кооперативна банка, 
джиросан от главния секретар при МНП Ал. Радославов и началник-отделение 
Н. Балабанов31. От БНБ са в недоумение, защо министерството не отговаря на 
владиката.

На 11 декември 1929 г. митрополит Симеон се отнася до свещеника в 
Осман Пазар – сакеларий Иван, с молба да направи проверка по случая. На 
16 декември 1929 г. той му отговаря, че отделението за културните учрежде-
ния и фондовете при МНП с писмо № 21476 от 23 август 1929 г. е съобщило на 
председателя на училищното настоятелство, че със заповед № 2717 от 20 август 
1929 г. е образувало фонд „Гаврил Кръстевич“ с капитал 30 000 лв., от лихви-
те на който ще се купуват учебници и обуща на бедни и трудолюбиви ученици 
от Османпазарските училища. Фондът ще бъде вписан в бюджета за 1930/1931, 
а лихвите ще се отпуснат след 15 септември 1930 г.32 Успокоен от известието, 
митрополит Симеон не повдига повече въпроса.

Междувременно на 15 май 1930 г. е сформиран втори кабинет с министър-
председател А. Ляпчев, в който старият министър на просветата Н. Найденов 
е заменен с Ал. Цанков. Още на 21 май 1930 г. новият министър пише пис-
мо до митрополит Симеон по повод основаването на фонд на името на Гаврил 
Кръстевич, в което между другото казва, че този акт „за лишен път подчертава 
Вашето високо гражданско съзнание и редката Ви хуманност. В днешното 
болно време на егоизъм и равнодушие към страданията на бедните, благород-
ният Ви жест иде да закрепи вярата в моралната сила на българина, който 

29 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 5 (В завещанието този фонд е споменат под № 9 и е 
означен „за Омуртаг“); Завещанието ми. – Християнска просвета, 1, № 30, 31 и 32, с. 1. Свещ. 
Флоров неправилно го е изписал „Фонд Георги Кръстевич“ (Вж. Флоров, Цв. свещ. Благотвори-
телна и милосърдна дейност на Варненска и Преславска митрополия. – Християнска просвета, 
1, № 30, 31 и 32, с. 3).

30 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 1.
31 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 2
32 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 112, л. 7–9.
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при наличността на духовни водачи, като Ваше Високопреосвещенство, не 
може да не превъзмогне всички изпитания и да не заякчи вярата в светлото си 
бъдеще“33. Министърът изказва благодарност не само за постоянно проявявано-
то внимание към родното просветно дело, но и своите почитания „за рядката 
и дълбока скромност, с която Ваше Високопреосвещенство винаги е проявявал 
непресекващото си милосърдие“.

На 17 юли 1930 г. митрополит Симеон благодари на Ал. Цанков за това, че 
макар и с една година закъснение, най-после е уведомен за хода на своето да-
рение. Не без известна доза язвителност той разказва, че когато основал фонда 
за Преслав, с изумление научил, че дарител е „Преславски Антим“. По думите 
му дарените от него суми са доста незначителни, но тъй като не разполага „със 
златни пари“ дава онова, което е във възможностите му. Припомняйки евангел-
ската мъдрост, че и лептата на вдовицата не е без стойност, владиката добавя: 
„За да се знае пък, че приношенията ми не произлизат от желанието да се 
добие слава, трябва да кажа, че ... „по думите на Христос „горко на тия, за 
които хората говорят добре“. С ясното съзнание, че е изпълнил според своите 
разбирания един дълг митрополит Симеон споделя: „Служа като епархиален 
архиерей петдесет и осем вече години, през които ме храни и поддържа бо-
гато народът. Краят на живота ми е близък. Според старият Екзархийски 
устав състоянието, което оставя един архиерей подир смъртта си, се разделя 
на три части, по една за Екзархията, за епархията и за наследниците му. Бях 
и съм противен на това законоположение за това, защото кара архиереите 
насила да правят добро. Така навярно трябва да са гледали на това законопо-
ложение и други архиереи, за това от толкова български архиереи починали 
при наличността на това законоположение не е останало нищо почти. Но все 
пак чувствувам нравствен дълг да оставя нещичко на християните си. Тази 
е причината, за която до сега съм обезпокоявал понякога повереното Ви ми-
нистерство с моите молби. И когато съм бивал удостоен да получа от него 
известие, че тия мои молби са удовлетворени, всекога оставам благодарен и 
спокоен, че ми се даде възможност да изпълня един дълг. Повече от това нито 
съм искал, нито съм очаквал“34.

Очевидно огорчен от тази случка, на 26 октомври 1929 г. митрополит Си-
меон пише направо до директора на Варненската държавна българска девиче-
ска гимназия Илия Ферманджиев, че е внесъл в Българска земеделска банка 
20 000 лева на негово име35. Целта на дарението му е да се образува фонд към 
поверената му гимназия, който да носи името на починалата наскоро негова 
сестра Олимбия К. Росетова. Лихвите да се теглят на всеки 6 месеца и да се 
дават на една бедна българка, православна ученичка, отлична по успех и пове-

33 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 112, л. 1.
34 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 112, л. 2–4.
35 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 109, л. 2.
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дение. Понеже сумата е незначителна, владиката желае това да не се оповестява 
по вестниците36. 

На 18 ноември 1929 г. директорът на Варненска държавна девическа гим-
назия „Мария Луиза“ пише до митрополит Симеон следното: „Благородното 
Ви дарение ни показва, че Ви е присърце просветата на подрастващите поко-
ления... Черпим поука и подкрепа от Вашия назидателен пример“37.

На 1 февруари 1930 г. новият директор на гимназията Илия Кърмаков от-
правя искане до митрополит Симеон да му даде биографични данни за сестра 
си, на чието име е основан фондът, както и нейна снимка. Владиката едва успява 
да намери една, която изпраща на фотограф в Русе, за да я увеличи за портрет. В 
отговора си той посочва, че биографията на сестра му е твърде кратка, понеже 
е водила скромен живот, „без никакви приключения“. Тъй като тези сведения 
хвърлят светлина и върху семейното обкръжение на самия митрополит Симеон, 
ще приведем тук основните данни, които той дава за сестра си.

Олимбия Росетова е родена в Бургас през 1851 г. от родители Никола и 
Елена. Баща им е свещеник в Бургас. Сестрата учила в местното гръцко учили-
ще. „В моята, както и в нейната детска възраст българско училище в Бургас 
нямаше. За пръв път такова се отвори в 1869 година. Образованието на сес-
тра ми беше много късо“, защото когато в 1858 г. баща им умира и поминъкът 
на семейството става тежък, Олимбия като най-голяма започва да работи. Тя 
събира малки деца да ги учи на четмо и писмо срещу твърде скромно седмично 
възнаграждение. През 1877 г. се омъжва за Константин Росетов, от когото има 
син на име Зафир (женен във Варна, където живее и в 1930 г.). В първата чет-
върт на 1878 г. К. Росети умира и останала вдовица, Олимбия се премества да 
живее с брат си в митрополията. Дълги години болна, тя рядко напускала сгра-
дата, разхождайки се само в градината. След заболяване от инфлуенца умира на 
18 август 1929 г.38

Независимо от желанието на дядо Симеон неговата дарителска дейност 
да не се коментира, очевидно до миряните от епархията му достигат слухове, 
че той се разпорежда част от средствата му да отидат в помощ на самото насе-
ление, а не в ръцете на митрополията. Затова и от страна на самите граждани 
се подемат инициативи за увековечаване на паметта на този бележит духовник 
още приживе. Показателен в това отношение е примерът на село Орта-Кьой, 
Провадийско. На 18 ноември 1929 г. 30 души основават Народно читалище 
„Митрополит Симеон“. Изработен е Устав, избрано е настоятелство и про-
верителни комисии с двегодишен мандат. За кратко време съставът на читали-
щето нараства на 46 души. На 27 януари 1930 г. настоятелството с председател 
Симеон Тончев, касиер Атанас Чакъров и членове Стефан Николов и Атанас 
Стефанов, изпраща до Варненската митрополия годишния си отчет, за сведение 

36 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 109, л. 1.
37 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 109, л. 5.
38 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 109, л. 6–7.
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на владиката. Средствата в размер на 23 500 лв. са използвани за закупуване на 
книги, канцеларски материали, отопление и осветление, покъщнина, заплати, 
пътни и дневни, постройка на читателски салон. Фондът на селската библиоте-
ка все още е скромен и наброява 183 тома. За краткия период е устроено само 
едно „утро“, но са изнесени 3 беседи: Гана Тузсузова реферира за „Христи-
янизирането на младежта“, Димитър Маринов – за „Тълкуване текстовете на 
Библията“ и Марин Тузсузов – за „Световните пътища и търговия като причина 
на войните“. В салона на читалището са организирани пет общи четения на 
произведения от български и чужди автори. Сред предпочетените заглавия са 
„Под игото“ на Иван Вазов, „Кръстоносци“ на Х. Сенкевич, спомени на полк. 
Р. Димитриев и откъси от други трудове за Балканската война. В читалищната 
сбирка очевидно се набавя и библиотека „Древна България“, тъй като книж-
ката „Смъртта на хан Крум“ от тази поредица също е включена в публичните 
четения39. От периодиката редовно получавани заглавия са списанията „Нива“, 
„Кръгосвет“, „По света“, „Витлеем“. Сбирката от вестници включва „Българ-
ски воин“, „Политика“, „Учебно дело“, „Поточе“, „Древна България“. Според 
отчета читалнята е посетена от 1110 души. Настоятелството на читалището си 
поставя за задача през следващата 1930 г. да устрои лекции по земеделие, ско-
товъдство и стопански отрасли, за да бъде максимално полезно на своите съсе-
ляни при издигането на тяхната аграрна просвета40.

На 2 май 1930 г. митрополит Симеон отправя писмо до своя доскорошен 
протосингел и вече Доростолски и Червенски митрополит Михаил с молба да 
присъства на едно „скромно църковно тържество“ – освещаването на Епар-
хийски старчески приют в гр. Провадия. Той е основан и се поддържа от „до-
бротата и милосърдието на поверените ни епархиоти“ – казва не без гордост 
старецът, доволен, че има последователи в благородното дело на добротвор-
ството. Затова братски моли митрополит Михаил да сподели всеобщата им ра-
дост41.

На 17 юли 1930 г. митрополит Симеон поставя началото на други два фон-
да към МНП. С чек № 44082/780 той внася 60 000 лв. на името на министъра на 
образованието с пояснение, те да послужат поравно за двата фонда. Първият от 
тях е на името на Илия Р. Блъсков – „известен труженик по народното про-
свещение“. Желанието на владиката е лихвите от него да се ползват за обуща и 
учебници на бедни ученици и ученички от основните български училища в гр. 
Ески Джумая42. Вторият фонд е на името на иконом Иван К. Радов43 – „дъл-

39 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 111, л. 3–9.
40 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 111, л. 10–11.
41 Митрополит Михаил Доростолски и Червенски – за себе си и другите (1884–1961). Доку-

ментален сборник. Съст. Т. Билчев, Ст. Маринова. Велико Търново, Фабер, 2008, с. 76.
42 Ески Джумая – след 1934 г. гр. Търговище.
43 Свещеник Флоров пише, че този фонд е на името на „Ик. Константин К. Радов“ (Ср. Фло-

ров, Цв. свещ. Благотворителна и милосърдна дейност на Варненска и Преславска митрополия. 
– Християнска просвета, 1, № 30, 31 и 32, с. 3).
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го време служил усърдно и примерно в Провадия като енорийски свещеник, 
а във Варна като наш заместник“ – пише митрополит Симеон. Фондът има 
същото предназначение – да се закупуват обуща и учебници, но за българските 
основни училища в гр. Провадия. „Да се разгласява чрез вестници за това, 
което имаме чест да Ви молим с настоящето, не желаем“ – категоричен е 
владиката, който и в този случай следва принципите си да дарява анонимно44. 
Министър Ал. Цанков отговаря на митрополит Симеон едва на 28 юли 1930 г. 
с извинение, че с голямо закъснение е получил писмото му от деловодството на 
министерството. Според министъра подведомствените му чиновници не са осо-
бено експедитивни, винаги чакат разпореждания и ако няма резолюция, изобщо 
не придвижват преписката45. Нямаме основания да не вярваме на министъра, 
защото държавната администрация очевидно и до днес не е променила много 
от манталитета си. Ал. Цанков обаче се разпорежда доста бързо за формиране-
то на фонда и още на 2 август 1930 г. пише на митрополит Симеон следното: 
„Анонимната Ви щедрост отново разтваря миротворна шепа, за да осени с 
архипастирско милосърдие бедните българчета от Провадия и Ески Джумая. 
На големия българин, на верния страж на българщината винаги е подобавало 
достойно да замълчава името си – това е естествено повеление за христи-
янското сърдце, избистрено в мъдростта на десетилетията и очистено от 
всяка земна суета. Като свързвате името на белетриста и иконома с неиз-
тощимото си великодушие, Вие още един път внушавате оная верна връзка, 
която е винаги обединявала църквата с просветното дело на страната. Като 
най-добър страж на първата у нас, радвам се, Ваше Високопреосвещенство, 
на случая да Ви поднеса още веднъж моята голяма благодарност и признател-
ност за неуморните Ви архипастирски грижи и за ценното Ви внимание и към 
българското училище“46. Абсолютно коректно министър Ал. Цанков изпраща 
на митрополит Симеон препис от заповедта за учредяването на двата фонда, 
както и извлечение от сметките в Българската Централна кооперативна банка47.

Успокоен, че е изпълнил дълга си с изпращането на сумите за фондовете, 
митрополит Симеон не продължава да следи изпълнението на даренията с уве-
реността, че това е работа на Министерството на просветата. Една случайна 
жалба на бедна вдовица от Преслав обаче го кара да поднови отново кореспон-
денцията си. Историята на тази жена е следната. Гроздана Гр. Колева, живуща 
в Преслав, около 1925 г. е прогонена с мъжа и децата си от гръцките власти от 
родното им село Нестрам, Костурско. Комисията по оземляването на бежанците 
им дава с договор коне и кола, за да има с какво да се препитават. Мъжът на 
Гроздана обаче умира и тя остава вдовица с 4 деца, най-голямото от които е на 
13 години. За нея става непосилно да изплаща дълговете към комисията и към 
хазаина на къщата, където е настанена. Без близки и роден дом, тя подава молба 

44 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 4.
45 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 112, л. 5–6.
46 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 6.
47 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 7–8.
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до владиката за помощ. При срещата си с бедната жена митрополит Симеон я 
запитал дали праща децата си на училище. Тя отговаря, че не е записала нито 
едно от тях, защото няма пари за учебници и обуща, а от училището не давали 
такива на бедните деца. Това доста озадачава стареца, който я посъветвал да 
запише децата да учат, а за останалото той ще направи потребното.

Митрополит Симеон възлага на свещениците в Преслав да проверят по-
ложението на тази нещастна вдовица, при което се констатира, че Комисията 
по оземляването шеста година не дава на семейството земя. Обезпокояваща за 
него се оказва и информацията, че нито едно от началните училища в Преслав 
не е раздавало обуща и учебници за бедните деца от неговия фонд. Това кара 
митрополит Симеон на 18 септември 1931 г. да замоли министъра на просвета-
та „да каже дето трябва“, за да се оземли „това злочесто същество“. Освен 
това той заявява, че сумите, които е внесъл за образуване на училищни фон-
дове за градовете Шумен, Ески Джумая, Осман Пазар, Провадия и Варна „не 
се употребяват за целта, за която е основан фонда“48. С писмо № 35024 от 
2.11.1931 г. министърът на просвещението К. Муравиев отговаря на владиката, 
че „от направената справка се оказа, че приходите от основаните от Ваше 
Високопреосвещенство фондове се изпращат редовно с изрично указание да се 
раздават точно според волята на дарителя“. Конкретно за гр. Преслав всяка 
година са изпращани по 2000 лв., но по всичко личи, че от министерството не 
са известили училищата за какво точно са предназначени сумите. Министърът 
обещава да направи справка и по останалите сметки, от което става явно, че до 
сигнала на владиката министерството не е упражнявало никакъв контрол49.

Междувременно на 9 ноември 1931 г. митрополит Симеон пише до начал-
ника на Царската канцелария в София Вл. Драндар, за да му припомни техен 
разговор във Варна относно това, дали царското семейство ще разреши да бъде 
основан дарителски фонд под името „Царица Йоана“. Драндар отговаря по-
ложително на този въпрос. Идеята на владиката е фондът да има 100 000 лв. 
начален капитал, вложени в Земеделската банка на срочен влог, а от лихвите 
да се дават награди на две ученички от двата най-горни класа на Девическото 
педагогическо училище „Нанчо Попович“50 в гр. Шумен. Девойките ще бъдат 
определяни от Учителския съвет, а наградите ще се връчват саморъчно от ца-
рицата всяка година през м. август или септември, по време на летуването £ в 
двореца Евксиноград, „било в наличност, било в натура“. По усмотрение на са-
мата царица дарението може да бъде в пари или предмети. Според вижданията 
на владиката важна е не толкова наградата, колкото възможността ученичките 
да се представят на царицата, защото според него, „това обстоятелство ще 

48 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 115, л. 1–2.
49 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 115, л. 3.
50 В някои публикации името се изписва „Ненчо Попович“, което не отговаря на запазената 

преписка.
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способствува, за да се развие в сърдцата на децата обич към полезен труд и 
добродетел, две прекрасни украшения на всяка девойка“51.

В типично бюрократичен порядък началникът на царската канцелария 
предлага да се състави специален комитет за управлението на фонда. Митро-
полит Симеон се противопоставя на предложението на Драндар, защото „в се-
гашно време у нас никой не се съгласява и една запетая дори да постави, без 
да поиска да му се заплатят дневни и пътни, а фондът поради своята нич-
тожност не може да понесе такива разходи“. Старецът настоява парите да се 
внесат в Земеделската банка на името на царицата и тя да разпределя лихвите. 
Другият приемлив за него вариант е фондът да бъде към МНП, откъдето да да-
ват на царицата имената на ученичките, които Учителският съвет предложи52. 
Ако се възприеме първото, книжата за внесената сума ще се изпратят в царската 
канцелария, която ще уведоми МНП за целите на фонда. Ако се усвои второто, 
той лично ще уведоми министерството, че фондът се основава с височайше раз-
решение. И за двата случая митрополит Симеон допълва, че желае името му да 
не се разгласява, а да остане в царската канцелария „догдето съм жив“. Изклю-
чително предвидливо старецът уточнява, че в миналото Шуменското девическо 
педагогическо училище се е наричало „Девическа гимназия Ненчо Попович“, но 
ако в бъдеще името му бъде сменено, нека и тогава разпорежданията на фонда да 
останат в сила. И за да се „събуди ревност у ученичките“, митрополит Симеон 
подканя отговорните фактори фондът да бъде обявен веднага без неговото име53.

На 18 ноември 1931 г. от името на канцеларията на НВ Драндар пише до 
митрополит Симеон, че е докладвал на царя и царицата и „с голяма радост 
получих Височайшето нареждане да изкажа на Ваше Високопреосвещенство 
тяхната най-жива благодарност за добрите чувства, тъй щедро проявени 
към Височайшата ни господарка и за родолюбивите намерения, които са Ви 
продиктували това великодушно дарение“54. Едва ли е изненадващо, че от двете 
предложения на митрополита се възприема първото – управлението на фонда 
да става от канцеларията на Негово Величество царя. На митрополита остава 
да избере начина, по който ще достави сумата на царицата. „Предоставя се про-
чее на Ваше Високопреосвещенство изборът на начина, по който сумата да 
бъде доставена на Нейно Величество царицата и който би най-добре запазил 
в тайна произхода на дарението“. От своя страна, началникът на канцеларията 
В. Драндар добавя, че „ще се смятам винаги твърде честит да бъда на услу-
гите на Ваше Високопреосвещенство по всичко, което се касае до това висо-
кохуманно начинание“. От тези редове става ясно, че ако има нещо, което не се 
променя във времето, това е манталитетът на управляващите, каквито и да са те. 
Ако митрополит Симеон се е надявал, че неговата сума ще постави началото на 

51 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 1–2.
52 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 16.
53 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 4.
54 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 5.
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дарителство от страна на царския дом и че капиталът ще се увеличи, то подобно 
нещо не се случва. За нас е достатъчно да обърнем внимание на изследователи-
те да проучват по-внимателно нещата, когато искат да ни убедят, че хората по 
върховете на държавното управление могат да бъдат щедри. Това чувство не е 
присъщо на никоя политическа класа.

Приключил с формалностите, на 23 ноември 1931 г. митрополит Симеон 
пише в поверително писмо до началника на Земеделската банка следното:

„Господине началнико, 
Като Ви изпращам по Негово Всеблагоговейнство протойерея г-на Георги 

Доганов спестовната си влогова книжка, издадена ми от поверената Ви банка 
на 10 юли 1931 г. под № 074 738, имам честта да Ви замоля да наредите да се 
спаднат от вписания в нея мой влог сто хиляди (100 000 лева), да се образува 
с тях на името на Нейно Величество нашата царица всегдашен фонд под наи-
менование „Фонд Царица Йоанна“ да остане завинаги в банката като срочен 
влог, лихвите от който да се отпущат ежегодно по разпореждане на Нейно 
Величество нашата царица. Книжката за фонда моля да ми се изпрати за 
препращане дето трябва.

За неизлишно считам да Ви направя известно, че за образуването на фон-
да под горнето наименование е поискано и получено Височайше разрешение“55.

На 24 ноември 1931 г. владиката уведомява Вл. Драндар, че е внесъл необ-
ходимата сума на срочен влог, защото иначе фондът ще губи по 1000 лв. всяка 
година. Едва след 5 години лихвите ще могат да се отпускат по силата на прило-
жените в писмото 10 купона. За целите на фонда до момента митрополитът не е 
писал нито до МНП, нито на директора на Девическото педагогическо училище 
в Шумен. „Като свършвам, считам за свой дълг да Ви помоля, да предста-
вите на тяхно величество царят и царицата дълбоката ми признателност, 
за дето благоволиха да позволят образуването на фонда. Дано ученичките, 
които ще се удостоят да се представят на Нейно Величество царицата и да 
получат от нейните ръце наградата за успехите и доброто си поведение, да 
не забравят да се трудят и след като излязат от училището, за да бъдат и 
в попрището на живота така също отлични по благочестие, душевна чисто-
та, трудолюбие и добродетели, каквито се оказаха като бяха на ученическата 
скамейка“ – добавя митрополитът56.

На 10 декември 1931 г. царица Йоана пише собственоръчно на Варненския 
и Преславски митрополит следното:

„Ваше Високопреосвещенство,
С голяма радост научих за дарението от 100 000 лева, което Ваше Висо-

копреосвещенство сте направили за образуването на фонд на мое име за еже-
годно награждаване на две ученички от Шуменското девическо педагогическо 
училище.

55 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 6.
56 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 8–9.
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Царът и аз сме много трогнати и признателни от това Ваше високо хуманно 
и родолюбиво начинание и Ви благодарим вседушевно. Аз ще вложа всички свои 
скромни старания, за да оправдая любезното Ви внимание към мен и да изпълня 
Вашата воля, изразяваща хубавата Ви идея, да се развива в сърдцата на децата 
обич към полезен труд и добродетел – две прекрасни украшения за всяка девица.

Царът и аз смирено целуваме архипастирската Ви десница, като Ви под-
новяваме уверенията ни във всегдашните ни чувства на най-дълбока почит и 
искрена преданост.

Иоанна“57.
На 19 декември 1931 г. Вл. Драндар уведомява дядо Симеон, че в царската 

канцелария е получено свидетелство за срочен влог № 6147 на Българската зем-
леделческа банка за 100 000 лв. Като препраща писмото на царицата, Драндар 
изпраща на митрополит Симеон проект за Устав на фонда за одобрение или 
изменения, след което текстът трябва да се изпрати в МНП и в Дирекцията на 
училището58. Ръководството на Държавното девическо педагогическо училище 
с писмо № 582 от 16 март 1932 г. отправя писмо „до господина Анонимния да-
рител“ на фонд „Царица Йоанна“, което е препратено на 18 март 1932 г. от 
канцеларията на царя и сега съвсем резонно се съхранява в личния архив на 
митрополит Симеон. В писмото се изказва благодарност от страна на учител-
ското тяло към „високоуважаемия благодетел“, че с „това неоценимо, хуманно 
и родолюбиво дело Вие служите за пример и назидание на всички, които имат 
възможност да подтикват просветата, като им показвате, как да се оградят 
със същата почит и уважение от страна на съвременните и бъдещи поколе-
ния и как да украсят челото си с венец, който никога не ще увехне“59.

Първоначално има изгледи, че фондът ще работи добре. На 11 юли 1932 г. 
с Протокол № 27 Учителският съвет начело с директора Марин Иванов избира 
ученичките Искра Василева от 7 клас и Иванка Стаматова от 8 клас60. На 12 юли 
номинираните се представят лично пред царицата в двореца Евксиноград. Тъй 
като приходите от фонда са общо 5123 лв., те са разделени по равно между 
двете – по 2561 лв.61 На 21 август 1932 г. митрополит Симеон пише до Драндар 
да благодари от негово име на царицата, че се е погрижила децата да получат 
лично наградите си. „Майчинското участие и грижи за съдбата на тия деца 
от страна на Нейно Величество, добродетелната царица, нейните похвални и 
насърдчителни отзиви за тях, когато изпълняват дълга си са едно дейно сред-
ство да бъдат умът и сърдцето им запазени от изкушенията и насочени към 
доброто“ – добавя старецът62.

57 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 11.
58 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 12–13.
59 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 17–18.
60 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 20.
61 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 22.
62 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 23.
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На следната година обаче царица Йоанна отсъства от България, поради 
което с писмо № 2019 от 24 август 1933 г. Вл. Драндар се обръща към митропо-
лит Симеон с молба той да предаде сумата от 8264 лв., поделена по равно меж-
ду номинираните Емилия Михайлова Димитрова от 7 клас и Божана Стъпова 
Иванова от 8 клас. В случай, че царицата се завърне и посети двореца в Евкси-
ноград, тя ще повика после ученичките лично63. Последните податки в личния 
архив на митрополит Симеон за реализиране на целите на фонда са свързани 
с номинираните от Учителският съвет ученички Стаматка Борисова Попова от 
8 клас и Мира Иванова Хесапчиева от 7 клас, които на 20 октомври 1934 г. са 
приети лично от царицата в двореца Евксиноград, като на всяка една е връчена 
сума от 4425 лв.64 Дали фондът продължава да работи нататък, не ни е известно.

В научната, но очевидно не дотам „научна“ книжнина отношението на 
митрополит Симеон към революционните действия преди Освобождението са 
тълкувани доста поляризирано. Имало е случаи, в които той дори е обвиняван 
в предателство пред турската власт на една шуменска чета. За жалост, много 
години след смъртта му се доказва, че друго лице стои в основата на това дело. 
Тук не е мястото да коментираме тази страна от живота му, но следващият да-
рителски фонд на владиката е свързан с името на видния революционер и личен 
негов познат Панайот Волов. Като шуменски учител той е доверявал своите 
планове на архиерея за подготовка на въстание в района, както и за закупуване-
то на оръжие от местните революционни дейци.

На 4 октомври 1932 г. митрополит Симеон уведомява министъра на народ-
ната просвета, че с чек № 055485/691 от същата дата внася в БНБ сумата от 35 
000 лв., с които да се образува фонд на името на покойния шуменски патриот 
Панайот Волов. Според желанието му от годишната лихва на фонда трябва да 
се закупуват обуща, учебници и учебни пособия за бедни ученици и ученички 
от основните български народни училища в гр. Нови Пазар. За пореден път же-
ланието му е докато е жив, да не се разгласява името му65. Със заповед № 3717 
от 17 октомври 1932 г. МНП образува фонда, а на 10 ноември 1932 г. в писмо 
№ 37 377 министърът пише до владиката, че приема с благодарност неговото 
поредно „щедро милосърдие… В дни като сегашните, когато оскъдицата и 
егоизмът растат, Вашият жест прави особено впечатление. Верен на себе си, 
на най-ценните Христови завети, Вие свързвате името си с един от бележи-
тите родолюбци на близкото ни минало и още веднъж улеснявате просветно-
то дело в страната“ – се казва в писмото на К. Муравиев. 

През тези години за пореден път миряните от епархията изразяват своята 
почит към престарелия си духовен пастир. На 12 август 1933 г. шуменският 
помощник окръжен училищен инспектор Д. Симеонов отправя писмо до вар-
ненския владика, в което му казва: 

63 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 25.
64 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 19.
65 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 114, л. 2.
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„Ваше Високопреосвещенство,
С особено чувство на удоволствие и почит към Вас отправям настоя-

щето писмо. Ценейки високо Вашата многолетна църковна и народополезна 
дейност, аз пожелах да се увековечи Вашето име, като се назове едно от на-
родните училища в Шуменска околия на Вас“66.

Когато пише това, инспекторът има предвид новостроящата се сграда на 
първоначалното училище в село Мараш, която все още няма свой патрон. Ново-
то училище се състои от три просторни класни стаи, наред с канцелария, баня, 
кухня, трапезария и часовникова кула. Доизгражда се също и каменна ограда 
с чешма в двора. Перспективата е след закупуването на подходяща покъщни-
на, училището да стане едно от най-образцовите в околията. До този момент 
Училищното настоятелство разполага с 560 000 лв., като се предвижда всички 
дейности да приключат към 15 септември същата година. 

На 29 август 1933 г. с Протокол № 19 Българското училищно настоятел-
ство в с. Мараш също разглежда въпроса и приема единодушно училището им 
да носи името на техния архиерей. „Дядо Симеон повече от 60 години е наш 
владика. Неговата дейност като църковник, книжовник и обществен деец е 
твърде голяма. Заслугите му и като училищен деец и пръв, още през турско 
време, училищен инспектор, също са неоценими. Макар и в преклонна възраст 
дядо Симеон е все още буден страж на българската кауза и гранитна скала на 
православната ни вяра. Голяма ще бъде честта на нашето село, училището да 
носи неговото име“ – четем в протокола. Решението е пълното наименование да 
бъде Народно първоначално училище „Митрополит Симеон“67. „С вяра, че 
Вие няма да отклоните това скромно желание на населението и инспекцията, 
което, моля Ви, да смятате само като израз на дълбока почит към Вашата 
личност и деятелност, и очаквайки в най-скоро време благоприятният Ви от-
говор, оставам Ваш предан и целувам десницата Ви“ – пише инспекторът.

По това време владиката е в Преслав и не разполага с писмата, пристигнали 
в митрополитската канцелария, което забавя за известно време неговия отговор. 
На 1 септември 1933 г. той отговаря на Д. Симеонов: „Желанието на марашча-
ни е голяма чест за мене, за което аз много им благодаря“. От многократните 
си посещения в селото дядо Симеон знае, че то е населено с благочестиви хрис-
тияни и ученолюбиви българи. Благодарение на двама братя дарители, в селото 
има хубава каменна църква. Още от турско време ученолюбието на марашчани 
привлича вниманието на Шуменската община и за да ги насърчи, последната 
им отпуска помощ от пожертвуванията, които прави в полза на училищата в 
шуменските села. Населението там държи на традицията, поради което иска да 
има и хубава училищна сграда. Като изказва благодарност за вниманието към 
него владиката е убеден, че от училището ще излизат деца, предани на вярата 

66 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 1.
67 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 4–5.
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на бащите и дедите им и достойни синове на Отечеството, които навсякъде и 
всякога ще работят за благото на своя народ и хубавата ни България68.

На 19 септември 1933 г. Министерството на народното просвещение издава 
заповед № 3518, с която на свой ред разрешава народното първоначално учили-
ще в с. Мараш да смени името си69. Българското училищно настоятелство под-
готвя красиво изписано послание до своя владика, което му поднася с думите: 
„По тоя случай дължим да Ви изкажем почитанието си и отличните чувства, 
които целото население от селото Мараш храни спрямо Вас и Вашите заслу-
ги към паството и целокупния български народ. Желаем Ви здраве, бодрост и 
живот, за да бъдете все тъй полезни още много години на българския народ 
и народната ни православна църква. Същевременно най-учтиво Ви молим, да 
благоволите и лично осветите новата ни училищна сграда“70.

На 6 октомври 1933 г. митрополит Симеон отговаря на председателя на 
училищното настоятелство в с. Мараш И. Ямандиев, че е трогнат дълбоко от 
тяхното послание. „Трудил съм се на млади години, трудя се и сега на преклон-
на възраст да изпълнявам своя дълг“. Успеха си обаче владиката приписва не на 
себе си, а на това, че „средата, между която по Божията милост ми се падна 
да служа, е била възприемчива“. 93-годишният старец приема лично да освети 
училището, стига в тази късна есен времето да не е много „опачно“71. Тъй като 
довършителните работи закъсняват и идва зима, официалното откриване е от-
ложено за следващата година. Едва на 7 май 1934 г. настоятелството подновява 
преписката си с митрополит Симеон72. Освещаването на училището се извърш-
ва на Св. Дух – 28 май 1934 г. Митрополит Симеон лично служи в селската 
църква и извършва водосвета. 

Ако някой от организаторите е разчитал на известна финансова помощ от 
владиката, той първоначално е бил доста разочарован. Близо година след офи-
циалното откриване, едва на 30 март 1935 г., митрополит Симеон припомня на 
министъра на народната просвета, че с разрешение на повереното му министер-
ство селското училище в Мараш е получило неговото име. „Като желая да се 
помага що годе на бедните деца ученички и ученици в това училище, намислих 
да се образува при Министерството Ви фонд на името на „Илариона Мака-
риополски“ от 20 000 лв., с лихвата от които да се купуват обуща и учебници 
за казаните деца“73. За целта той внася в БНБ сумата с чек № 015471/192 и по 
правило иска това да не се разгласява „докле се намервам между живите“. С 
поверителна заповед № 731 от 3 април 1935 г. министърът разпорежда да се 
образува фонда, като ежегодно в началото на всяка учебна година лихвите да 

68 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 2.
69 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 6.
70 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 7.
71 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 8.
72 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 11.
73 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 13.



240

се изпращат в първоначалното училище в с. Мараш. Преписи от заповедта са 
изпратени на училищното настоятелство и на митрополит Симеон74.

Примерът на село Мараш намира отзвук и в други населени места във 
Варненска и Преславска епархия. За това съдим от друг чек на владиката под 
№ 015471/192, внесен на името на просветния министър на 29 март 1935 г. Су-
мата от 20 000 лв. този път е за образуването на фонд под наименование „Авк-
сентий Велешки“. Годишните лихви от него ще се употребяват за закупуване 
на обуща и учебни пособия за бедни деца от двата пола при първоначалното 
училище „Варненско-Преславский митрополит Симеон“ в гр. Преслав75. 
Условията за анонимност са същите, а фондът започва да работи от бюджетната 
1936 г. На 4 април 1935 г. министър ген.-майор Т. Радев издава заповед за осно-
ваването на фонда. В лично писмо до Варненския владика той пише следното: 
„Вашата десница се издигна отново и заедно с благословията, пращате ще-
дростта си и към други бедни деца, след като сте отривали вече сълзите на 
много техни другарчета. Безшумно Вашата добродетел се стреми да посочи 
на крехките сърдца и неопорочените души пътя на правдата, мъдростта и 
милосърдието“76.

На 10 септември 1935 г. митрополит Симеон, който по това време е в Пре-
слав, пише поверително писмо до кмета, че възнамерява да основе при градско-
то общинско управление фонд от 30 000 лв. под название „Дядо Добри“77. Той 
е на „името на един от коле починал преславски гражданин, когото заварих 
жив, когато преди шестдесет и три години дойдох да служа във Варненската 
и Преславска епархия“ – пояснява владиката. Сумата ще бъде внесена чрез Бъл-
гарската земеделска кооперативна банка като срочен влог за 5 години, а лихвите 
от нея „да се дават като награда на онази от последния клас на Преславска-
та прогимназия ученичка, която Учителският съвет от същата прогимназия 
признае с протокол за отлична по успех в уроците и по поведение“. Задължи-
телно условие е наградата да се дава в деня на раздаване на свидетелствата 
на учениците от последния клас, като при връчването името на ученичката да 
бъде широко разгласявано. Колкото до дарителя, той и този път желае да остане 
анонимен78.

На 23 септември 1935 г., отново от Преслав, митрополит Симеон дава на 
кмета допълнителни указания, че „ученичката, която ще има право да се пол-
зува от наградата на фонда „Дядо Добри“, трябва да е по народност бъл-
гарка, а по вероизповедание – православна“79. Същия ден с протокол № 9 чле-
новете на Преславския Градски общински съвет: председател – кметът Юрдан 
Симеонов Господинов и съветници – първият енорийски свещеник Хр. Иванов, 

74 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 15.
75 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116, л. 14.
76 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 117, л. 1.
77 В описите на НА БАН този фонд погрешно е озаглавен „Фонд дядо Иван“.
78 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 1.
79 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 3.
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околийският медицински лекар д-р Борис Спиров, средищният директор Нен-
чо Ст. Момов, околийският агроном Жеко Харизанов и кооперативният деятел 
Иван Митев, се събират на извънредно заседание в общинското управление, за 
да се занимаят с „поверителното писмо до кмета от неизвестен дарител“, за 
основаване на фонд „Дядо Добри“ с начален капитал 30 000 лв. В решението се 
казва, че съветът „приема с най-гореща благодарност дарението на неимено-
вания благодетел и дарител“, на когото изказва „най-високите си почитания“, 
както и пожелания за „дълбокосърдечно многогодишен живот на благородния 
дарител“80. От тази формулировка става ясно, че анонимността не е уважена. 
На 25 септември 1935 г. кметът изпраща препис от протокола до митрополит 
Симеон, като в личното си писмо до него казва: „Като местен жител и като 
кмет на градът Преслав, изказвам на Ваше Високопреосвещенство моите и на 
съгражданите ми най-горещи благодарности за високоблагородния Ви жест с 
това Ваше щедро дарение“81.

На 27 септември 1935 г. митрополит Симеон уведомява кмета, че смята 
за неизлишно директорът на прогимназията да оповести незабавно, че ще се 
връчва награда на отлична по успех и поведение православна българка: „Ми-
сля, че подобно съобщение ще спомогне, може би, да се усили прилежанието и 
вниманието на учащите се девици“82. Същият ден той внася сумата в банката 
с резолюция: „Така внесения от мене капитал от 30 000 лева по горния фонд 
няма да се тегли, а ще остане непокътнат на вечни времена“. Митрополит 
Симеон определя и състава на комитета, който единствен може да тегли сумите: 
кмета на града, старшия преславски енорийски свещеник, околийския учили-
щен инспектор и директора на преславската прогимназия, които и да са те83. Не 
намерихме данни как е работил този фонд, който след 1944 г. е одържавен като 
всички други.

На 6 септември 1935 г. митрополит Симеон, който тогава все още е в кили-
ите си при стария Преслав, получава писмо № 355 от директора на средищното 
основно училище в гр. Нови Пазар. Той го известява, че Учителският съвет, 
ценейки големите му заслуги за изграждането на учебното дело в този край в 
бурните времена на предосвободителната епоха, единодушно приема предло-
жението и решава „новопостроената грамадна училищна сграда да носи името 
на Ваше Високопресвещенство, което име да напомня на подрастващето поколе-
ние за делата на големите чада на майка България, които не пожалиха средства, 
труд и спокойствие за повдигане просветата на българския народ и постигане 
свободата на България“. Жителите на Нови Пазар също настояват владиката да 
даде съгласието си училището да носи името „Митрополит Симеон“84.

80 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 4.
81 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 5.
82 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 6.
83 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118, л. 7.
84 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 119, л. 1.

16 Българското възрожденско общество...
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В отговора си старецът пише: „Много съм признателен Вам и на господа 
учителите, за твърде снизходителната оценка, направена за моята дейност в 
миналото по учебното дело. До Освобождението ни грижата за училищата в 
епархията спадаше в обязаностите на епархийския архиерей. На мене се падна 
да служа между население ученолюбиво, така че по онова време изпълнявах 
един служебен дълг, като работех, колкото можех, за учебното дело в епархи-
ята. Нито предполагах, нито очаквах, че ще дойде време, деятели, посветили 
живота си на народната просвета да оценят толкова високо лептата, която 
и аз принесох на съкровищницата на учебното дело в отечеството ми“. Трог-
нат от това решение, той не може да откаже на новопазарчани, след като вече е 
дал съгласие за други селища в епархията.

На 24 януари 1936 г. с писмо № 189 Учителският съвет на Средищно ос-
новно училище „Митрополит Симеон“ в гр. Нови Пазар съобщава на влади-
ката, че е взето решение освещаването на училището да стане на 16 февруари 
– деня на „стар Симеон“, който да бъде занапред патронен празник на учебното 
заведение. От името на всички ученици и учители се отправя покана митропо-
литът „да благоволи да почете с присъствието си нашето скромно празднен-
ство“. На 27 януари 1936 г. 96-годишният владика им отговаря, че трудно би 
пътувал в тази тежка зима и на свой ред предлага освещаването да се отложи за 
април-май, когато с готовност би дошъл, „ако до тогава бъда жив и здрав“85. 
Учителският съвет приема предложението му и в заседанието си от 5 февруари 
1936 г. отлага освещаването за 3 май86. На 23 април 1936 г. от училището отново 
напомнят на стареца за тържеството с думите: „Учениците силно желаят да 
видят своя любим патрон между тех, на когото изпращат своите почита-
ния“. Последното запазено писмо, на което попаднахме, носи дата 27 април 
1936 г. В него митрополит Симеон пише до директора на училището Русев: 
„Надявам се, че тогава ще бъда здрав и ще се постарая да се възползувам от 
любезната покана да присъствам на това полезно тържество“87. 

Не намерихме документи как са се развили събитията по-нататък, но го-
дини след смъртта на владиката се случва едно показателно събитие. На 23 ок-
томври 1947 г. митрополит Йосиф отслужва в катедралния храм заупокойна св. 
литургия и панихида по случай 10 години от кончината на своя именит пред-
шественик, след което шествие от клирици и миряни се отправя към гроба на 
дядо Симеон88. В словото си митрополит Йосиф с болка споделя, че Учителски-
ят съвет при основно училище „Митрополит Симеон“ в гр. Нови пазар е подал 
молба до „Комисията по наименованията с народностно и обществено значе-
ние“. В нея се иска да се преименува училището им с „някакво по-прогресивно 
име“. От своя страна, Комисията запитва „какво е отношението на Св. Синод 

85 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 119, л. 2.
86 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 119, л. 3.
87 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 119, л. 4. Нямаме сведения дали за гр. Нови Пазар е основан 

втори фонд от митрополит Симеон. 
88 Съобщават ни от Варна. – Църковен вестник, 48, № 38–39, 8 ноември 1947, с. 12.
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към покойния Варненския митрополит Симеон“. От Св. Синод настояват кате-
горично да се запази името на училището, тъй като митрополит Симеон „е един 
от големите възрожденци, член на Академията на науките, първият, който 
свикал в Шумен учителска конференция и въобще голям радетел за издигане 
просветното дело у нас“. В подкрепа на доводите си синодалните старци дори 
изпращат на Комисията изрезка от „Църковен вестник“ със статия за покойния 
митрополит Симеон89. В сайта на града днес са описани следните функциони-
ращи училища: Професионална гимназия по селско стопанство, СОУ „Васил 
Левски“, СОУ „Хан Аспарух“, основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, 
ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“, начално помощно училище „П. Р. Славей-
ков“. Това ни припомня думите на дядо Симеон, че няма нищо по-променливо 
от общественото мнение – днес ти викат „Осанна“, а утре – „Разпни го“.

Владиката извършва благодеяние не само за бедните селища в епархията. 
Той заделя средства и за детския приют „Митрополит Симеон“ във Варна. 
На 18 ноември 1935 г. архиереят внася във варненския клон на Земеделската 
кооперативна банка 20 000 лева на 5-годишен срочен влог, от лихвите на кой-
то да бъде образуван фонд „Св. Василий“. По негово желание фондът ще се 
управлява от: 1) един представител от Варненската митрополия, назначен от 
епархийския архиерей; 2) един представител от варненската градска община, 
назначен от варненския общински кмет и 3) от председателя на настоятелството 
на приюта. Тези лица ще имат право да теглят от банката чрез свой пълномощ-
ник лихвите на фонда и да ги харчат само за посочената от него цел. Две са 
нещата, които могат да бъдат закупувани за питомците на приюта – предмети за 
обучение и играчки. Още на 23 декември 1931 г. владиката отговаря, че одобря-
ва изпратения му проекто-устав и няма какво да добави към него90. 

И тук не липсва традиционната забрана банката да не оповестява нищо 
за дарението му91. В личния архив на митрополит Симеон има съхранен един 
странен документ. В него се казва, че неизвестен варненски гражданин „узнал 
за добрите условия в приюта“ го посещава, остава доволен от уредбата му и по 
случай 10 години от основаването му внася във варненския клон на Земеделска-
та банка 20 000 лв. за образуване на допълнителен фонд „Св. Василий“. Лихви-
те от него са предназначени за закупуване на играчки и предмети за обучение. 
От условията личи, че всъщност лицето е самият митрополит. Председателят 
на настоятелството на приюта – протойерей Георги Доганов, с радост приема 
на 20 ноември 1935 г. новото дарение92. 

89 Протокол № 71 от 22.12.1947 г. на н. с. на Св. Синод, с. 400. Училище с името на мит-
рополит Симеон има и в гр. Варна, наречено на него след смъртта му. Впоследствие названието 
му също е променено на „Димчо Дебелянов“ (Стоянов, П. Варна между двете световни войни 
(1919–1939). Варна, Стено, 2003, 157–158).

90 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 113, л. 14.
91 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 121, л. 1–3.
92 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 103, л. 6.
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Тези суми не са единствените, отпускани от митрополит Симеон за детския 
приют. За това съдим от запазен запис на управителя на Българската земеделска 
банка в София, който с писмо от 11 декември 1935 г. уведомява митрополита, че 
Управителният съвет се е отзовал на неговото искане да се отпусне помощ на 
децата в размер на 10 000 лв. „Вярвам, това ще зарадва доста много малките 
Ви питомци и ще окуражи благородните Ви усилия за облекчаване бедствието 
на нещастните мои съграждани. Дано Ви поживи Всевишния още дълги годи-
ни за служба Богу и на страждущите“ – завършва писмото си управителят на 
банката93.

Известно е, че митрополит Симеон е имал плодотворно сътрудничество с 
големия български учен проф. Васил Златарски. По молба на последния в про-
дължение на години старецът му превежда писмата на Теофилакт Охридски, 
които професорът после издава с името на Варненски и Преславски митропо-
лит Симеон. Независимо от някои проблеми около неговия племенник Петър 
Ников, владиката запазва уважението си към доайена на българската медиевис-
тика. Затова не е изненадващо, че на 10 юли 1936 г. митрополит Симеон из-
праща с чек № 32 304 сумата от 50 000 лв., издаден във варненския клон на 
Българска земеделска банка, с която при МНП да се образува фонд на името 
на проф. Васил Златарски. „Годишните лихви от този фонд да се дават като 
награда на оня ученик от Варненската класическа мъжка гимназия, когото 
Учителският съвет при същата гимназия признае, че при примерно поведение 
е отличен по изучаването на българската история“.

„Бих желал тази награда да се дава в който ден се раздават дипломите 
на завършилите образованието си в същата гимназия ученици с надежда, че 
тя ще послужи, може би, за поощрение на учащата се младеж да се занимава 
прилежно с изучаването на отечествената ни история“94. 

С поверителна заповед № 1283 от 25 юли 1936 г. фондът се основава за 
ученик, завършил 8-ми клас. Отпускането на лихвите започва от 1937 г., като 
сумата се изпраща на директора на гимназията, без да се оповестява името на 
дарителя95. В саморъчно написаното писмо от министър проф. Д. Мишайков до 
Варненски и Преславски митрополит Симеон се казва: „Още един път подчер-
тавате Вашата всеотдайна любов към българската просвета и към нашето 
скъпо отечество. Безшумно Вашата добродетел желае да продължи делото 
на покойния голям български историк Васил Златарски. Крайно съм щастлив – 
и позволете ми да считам това като едно щастливо и многозначително предз-
наменование за мен, че веднага след като приех министерството на народ-
ното просвещение, бях честит да получа и приема Вашия дар, плодовете на 
който – дълбоко съм убеден – ще спомогнат твърде много за по-ревностното 
изучаване на историята на българския народ.

93 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 103, л. 5.
94 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 120, л. 1.
95 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 120, л. 2.
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Не намирам думи, достатъчно изразителни, за да Ви дам да почувству-
вате, колко голяма е почитта и синовната ми обич към Вас. Моля Бога да Ви 
дарува дълги дни на живот, в продължение на които да виждате тия успехи и 
въздигане на общото ни отечество“96.

Колкото и тайни да са били приживе разпоредбите около дарителските 
фондове на митрополит Симеон, анонимността му очевидно не е могла да бъде 
гарантирана. Доказателство за това е издаденият на 10 декември 1936 г. указ на 
цар Борис III: 

„Ние, Борис III, с Божия милост и народната воля цар на българите
За да изразим Нашето признание на человеколюбието, проявено от Него-

во Високопреосвещенство Св. Варненско-Преславски митрополит г.г. Симеон 
и в знак на благодарност, удостояваме го 
с почетния знак
„ЗА НАСЪРДЧЕНИЕ КЪМ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ“
ПЪРВА СТЕПЕН

Заповедваме да му се издаде настоящата грамота, скрепена с печата ни.
София, 10 декември 1935 год.
Подпис: Борис
Подпис: Канцлер на българските ордени: /п/ не се чете97.

Приведените дотук данни едва ли изчерпват списъка на цялостната мило-
сърдна дейност на митрополит Симеон. От характера на фондовете можем със 
сигурност да констатираме, че той е полагал грижи повече за бедни сирачета, 
после – за образованието на момичетата, и най-накрая за насърчаване на мом-
четата, за които има само един специализиран фонд. Съществува вероятност 
владиката да е прикривал тази своя дейност както от своите роднини, така и 
от църковните среди, които по закон са се надявали да получат голяма част от 
неговото наследство. Това обяснява защо по-голямата част от фондовете са към 
МНП, а не към Св. Синод. От личната му кореспонденция личи, че той е дове-
рявал начинанията си единствено на своя племенник проф. П. Ников, с когото 
го свързва близост на духовните интереси. Освен това Здравка и Петър Никови 
нямат деца и по това време са материално добре осигурени. 

 В „Завещанието“ си митрополитът изброява поименно 17 фонда, но как-
то се вижда, тук попаднахме и на други. Освен това владиката определя след 
смъртта му наличните суми също да бъдат разпределени, като по 4000 лв. да по-
лучат варненския приют „Митрополит Симеон“, епархийското старопиталище 
в гр. Провадия и варненското сиропиталище „Надежда“. По 3000 лв. се дават 
на варненската катедрала „Успение Пресветия Богородици“, на храма „Св. Въз-
несение Господне“ в гр. Шумен и на Троянския манастир. Варненското старо-

96 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 120, л. 4–6.
97 НА БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 22-а, л. 1.
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питалище, поддържано от дружество „Милосърдие“, получава 2000 лв., а най-
голямата сума от 30 000 лв. е определена за Българската академия на науките. 

Интересна е съдбата на някои от другите ценности на владиката. Така на-
пример по завещание варненската катедрала получава енголпието, с което той 
е отличен от руския император Александър ІІ в двореца „Ливадия“ през 1879 г., 
когато оглавява делегацията по връчването на изборния акт на княз Александър 
Батенберг98. На свой ред варненци го предават на новия си епархийски архие-
рей в 1938 г. С този ценен дар митрополит Йосиф може да бъде видян на всяка 
снимка до 40-те години. През 50-те години при обир в митрополията енголпие-
то е откраднато, което кара митрополит Йосиф да постави решетки на прозор-
ците на митрополията срещу други евентуални нарушители. Така следите на 
тази ценна вещ се губят.

Не би било изненада, ако в бъдеще се открият нови документи за благо-
творителната дейност на митрополит Симеон, които биха обогатили детайли-
те, без да нарушат очерталата се тук картина. Ст. Цанков например твърди, че 
митрополит Симеон „основава учителски пансион“ (?), за който обаче няма-
ме данни99. Според изследванията на свещеник Флоров за периода от 1928 до 
1936 г. владиката „е отпуснал средства за благотворителни цели в размер на 
450 000 лв.“. Извън тази сума пари са отделяни за още три фонда: подпомага-
не на пострадали от обществени бедствия; учителски заплати и пострадали от 
войната. Същият пише: „Той проявил особено чувство на преклонение пред па-
метта на дарителя Велико Христов и през 1882 г. основал фонд на негово име 
„Велико Христов“ при девическата гимназия „Мария Луиза“ – гр. Варна, на 
която всяка година отпускал по 240 златни лева на „ученички с най-добро по-
ведение и най-добър успех“. На същата гимназия той направил дарение и 500 
молитвеника за общо ползване“100. Свещеник Флоров добавя още, че през 1884 г. 
Варненска митрополия отпуска „2564 гроша“ (?) за построяване на училище в 
село Карахюсеин (дн. с. Чернево, Варненско). Колко от тях са лични средства 
на митрополита обаче, не е уточнено.

Запазен е спомен на протойерей Димитър Попвасилев от Търново, който 
свидетелства за едно от последните дарения на митрополит Симеон. При погре-
бението му роднините не успяват да намерят един чифт чисто нови панталони, 
които владиката лично купил за себе си, за да се приготви за сетния си път. Ко-
гато опечалените свещеници се събрали при малката църква „Св. Богородица“ и 
коментирали този факт, изненадващо отец Йордан им разказва как са изчезнали 
дрехите на дядо владика. Веднъж при него идва една бедна вдовица, чийто син 

98 Любенова, Л. Варненски и Преславски митрополит Симеон (По случай 70 г. от смъртта 
му). – В: Трудове на СВУБИТ. Т. 6, 2007, 503–529.

99 Цанков, Ст. Духовното наследство на митрополита Симеона (По случай десетгодишни-
ната от смъртта му). – Църковен вестник, 48, № 38–39, 8 ноември 1947, 2–3. Може би тук има 
печатна грешка и става въпрос за „ученически пансион“.

100 Флоров, Цв. свещ. Благотворителна и милосърдна дейност на Варненска и Преславска 
митрополия. – Християнска просвета, 1, № 30, 31 и 32, с. 3.
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е приет за ученик в Търговската гимназия. Тя обаче нямала пари, за да му купи 
униформено облекло, без което детето не могло да започне учението си. Отец 
Йордан не могъл да £ окаже помощ, поради което жената отива при дядо Симеон. 
След освещаването на Аспаруховия мост обаче той се простудява и вече лежи 
тежко болен на легло. Независимо от немощта си, владиката изслушва молбата 
на вдовицата, извиква отец Йордан и му казва: „Дохожда при мене тази и тази 
жена. Ти я знаеш. Момчето £ няма дрехи да ходи на училище“. След това помъл-
чал малко, после „бавно се завлякъл в спалнята, тропал нещо, шумолял и току 
донесъл нещо увито… На, казал, вземи това и го предай на тази жена“. Отец 
Йордан тъкмо си тръгвал, когато владиката го извикал обратно и му дал 100 лв. – 
да скъсят новия панталон по ръста на момчето, защото бил много дълъг, както и 
да му направят горна куртка. Така и този път старецът се погрижил за всичко101. 
А него варненци изпратили облечен във вехтите му дрехи…

„Той можеше да стане един от най-богатите хора у нас, а умря беден, 
защото живя като безсребреник, ценейки и издигайки духовното, вечното бо-
гатство… Той бе и с нежно, человеколюбиво сърце и безшумно помагаше где 
и как можеше на всички нуждаещи се“ – ще кажат за него десет години след 
смъртта му102.

„Велик в живота си, велик и в смъртта си! Със своята скромност той ни 
остави пример за поука“ – ще напише в „Църковен вестник“ друг съвременник, 
без да подозира, че наследниците на варненския митрополитски престол ще се 
возят в „Линкълн“103 във времена, когато народът и държавата тънат в бездухов-
ност и нищета.

THE CHARITABLE ACTIVITIES OF THE METROPOLITAN 
OF VARNA AND PRESLAV SIMEON

Lisbet Lyubenova

(Abstract)

The Metropolitan of Varna and Preslav Simeon (1840–1937) is one of the 
greatest benefactors among the senior clergy of the Bulgarian Orthodox Church. 
The paper describes the donor funds, which he founded at the Holy Synod and the 
Ministry of Education.

101 Савов, Н. Паметниците на Варна. Варна, 2009, 102–103.
102 Цанков, Ст. Духовното наследство на митрополита Симеона (По случай десетгодишни-

ната от смъртта му). – Църковен вестник, 48, № 38–39, 8 ноември 1947, 2–3.
103 На Никулден 2011 г. Варненски и Великопреславски митрополит Кирил пристигна на 

храмовия празник на църквата „Св. Николай Чудотворец“ във Варна с нова кола – „Линкълн 
MKZ-хибрид“ и сам се похвали пред журналистите, че „моделът е от 2012 г. Доставена е спе-
циално за мен преди да излезе на пазара. Само американският президент се вози на такава“.
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БЪЛГАРИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ – 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ, СТОПАНСКА АКТИВНОСТ 

И СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ

ДЕМОГРАФСКИЯТ ПРЕХОД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – 
СПЕЦИФИКИ И НАЧАЛНИ ГРАНИЦИ

Щелиян Д. Щерионов

В процеса на историко-демографското изследване на българските земи 
през Възраждането възникват различни въпроси, сред които е и този за осъ-
ществяващия се в страната демографски преход и по-специално за неговите 
специфики и начални граници.

Идеята за демографския преход се появява в началото на ХХ в. През 1929 г. 
американският учен У. Томпсън публикува някои свои разсъждения върху про-
блема, а през 1934 г. френският демограф А. Ландри представя разработка на 
цялата концепция. Той определя анализирания процес като „демографска ре-
волюция“, докато възприетият днес термин „демографски преход“ е въведен в 
обръщение през 1945 г. от Ф. Ноутстейн. На настоящия етап най-пълното из-
следване върху теорията за демографския преход е направено от Ж.-К. Шене в 
едноименната му монография1.

В основата си теорията е концепция за обяснение на смяната на типовете 
възпроизводство на населението. Според нея промяната в нивата на раждаемост 
и смъртност на хората се обуславя не от биологичните закони, а от обществено-
икономическите условия. Ето защо при прехода от традиционно аграрно към 
съвременно индустриално общество закономерно се наблюдава преход от тра-
диционния – с високи равнища на раждаемост и смъртност, към съвременния 
– с ниски равнища на раждаемост и смъртност, режим на възпроизводство2.

1 Минков, М. Демографската криза в България изисква провеждането на рационална де-
мографска политика. – Население, 2005, № 1–2, с. 35 и сл.; Капица, С. Общая теория роста 
человечества. Москва, 1999, с. 97 и сл.; Landry, А. La Révolution démographique. Paris, 1934; 
Chesnais, J.-C. La transition démographique. Etapes, formes, implications économique, étude de 
séries temporelles (1720–1984). Рaris, 1986; Montgomery, K. Demographic Transition. <http://www.
marathon.uwc.edu/geography/demotrans/demtran.htm, 15.04.2011>.

2 Стефанов, И. и кол. Демография на България. София, 1974, с. 45; Тотев, А. Основни пе-
риоди в развитието на съвременния демографски преход. – Население, 1992, № 1, с. 8 и сл.; Суга-
рева, М. Въведение в демографията. София, 2004, с. 32; Минков, М. Демография. София, 1999, 
с. 183; Сугарева, М. Демографският преход и началото на новото брачно поведение в Европа. 
– Население, 2010, № 1, с. 50 и сл.; Найденова, П. и колектив. Демографският преход и неговите 
особености в България. Планова тема. ИД, 2001, с. 5 и сл.; Демографический энциклопедический 
словарь…, с. 155 и сл.; Landry, А. La Révolution démographique…, с. 18 и сл.
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Представителите на различните научни направления, макар като цяло да 
възприемат тази теория, формулират свои постановки за етапите на демограф-
ския преход, причините и факторите, които го обуславят, за неговите индика-
тори, механизъм, краен резултат и степен на универсалност. Независимо от 
съществуващото многообразие, най-широко разпространение сред научната 
общественост намира позивистичното становище на представителите на кла-
сическия рационализъм3. Според него демографското развитие на човечеството 
преминава през няколко основни стадия (фиг. 1.). 

Първият стадий (характерен за традиционното общество) се отличава с 
висока раждаемост и висока смъртност (на нива около 40–50‰), ниска средна 
продължителност на живота. Равнищата на раждаемост и смъртност са с близ-
ки стойности, което позволява да се съхрани относителна стационарност или 
да се осъществи съвсем леко покачване в броя на населението. В края на този 
стадий се наблюдават първите признаци за трайно намаление в равнищата на 
смъртност.

Вторият стадий (с него се поставя началото на демографския преход) се 
характеризира с бърз темп в спадане на смъртността, със задържане на високи 
нива на раждаемост и с бавно увеличаване на продължителността на живота. 
Това състояние предопределя бързото нарастване на числеността на население-
то. В края на този етап се наблюдават първите признаци за трайно намаление в 
равнищата на раждаемост.

3 Найденова, П. и колектив. Демографският преход и неговите особености в България. 
Планова тема. ИД, 2001, с. 2 и сл. и цитираната там литература; Историческая демография: про-
блемы, суждения, задачи. Москва, 1989, с. 134 и сл.; Народонаселение. Энциклопедический сло-
варь. Москва, 1994, 109–111; Демографический энциклопедический словарь …, с. 155 и сл.

Фиг. 1. Модел на стадиите в демографското развитие
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През третия стадий продължава намалението на смъртността, но то е съ-
пътствано с намаление и на раждаемостта. При това раждаемостта спада с по-
високи темпове, което води до намаление на темповете, с които нараства броят 
на населението. Увеличава се продължителността на живота.

Четвъртият стадий се характеризира с продължаващо бързо намаление 
на раждаемостта и относителна стационарност или леко покачване на смърт-
ността. Така че в края на изследвания период се постига максимално прибли-
жаване и изравняване на параметрите на раждаемост и смъртност и достигане 
на нива, близки до простото възпроизводство.

При съвременните условия на обществено-икономическо развитие се фор-
мира и пети стадий на демографско развитие. При него нивата на смъртност 
превишават тези на раждаемост и се стига до процес на естествено намаление 
на населението.

Авторите на тази теория твърдят, че посоченият модел на демографско 
развитие е универсален и независимо от хронологичните разминавания при 
стартирането на демографския преход, отделните етапи, през които преминава, 
както и тяхната продължителност за различните страни, той се следва от насе-
лението на целия свят4.

Този модел се използва за база и при поетапната диференциация в демо-
графското развитие на населението, обитаващо нашата страна.

Въпросите, отнасящи се до демографския преход в България, са широко 
дискутирани в нашата научна литература5. Въпреки това, никакъв или почти 
никакъв интерес не се проявява към детайлни изследвания по въпроса за нача-
лото на демографския преход в страната и за границата между традиционния 
и съвременния тип възпроизводство на населението6. То се отнася към 20-те–
30-те години на ХХ в. и се приема за даденост, по която нито знанията, нито 
интересите на отделните изследователи позволяват научнообосновани диску-
сии. Обстоятелство, което допълнително провокира нашия интерес и превръща 
изясняването на въпроса за началото на демографския преход по нашите земи 
и за спецификите му през първия етап от неговото развитие в обект на насто-
ящото изложение. 

Отчитайки широкото разнообразие от индикатори, които отделните автори 
прилагат за проследяване на настъпването и развитието на демографския пре-

4 Landry, А. La Révolution démographique…, с. 18 и сл.; Chesnais, J.-C. La transition 
démographique..., с. 380 и сл. Montgomery, K. Demographic Transition. <http://www.marathon.uwc.
edu/geography/demotrans/demtran.htm, 15.04.2011>.

5 По въпроса вж. Найденова, П. и колектив. Демографският преход и неговите особе-
ности в България... и цитираната там литература; Тотев, А. Основни периоди в развитието на 
съвременния демографски преход. – Население, 1992, № 1, с. 8 и сл.; Минков, М. Демография 
…, с. 183 и сл.; Сугарева, М. Въведение в демографията …, с. 32 и сл.; Димитрова, Е. Социо-
графия на Втория демографски преход в България. – Население, 2005, № 1–2, 7–21; Сугарева, 
М. Демографският преход и началото на новото брачно поведение в Европа. – Население, 2010, 
№ 1, с. 50 и сл.

6 Становището се потвърждава и в: Найденова, П. и колектив. Демографският преход и 
неговите особености в България. Планова тема. ИД, 2001, с. 2 и сл.
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ход7, с оглед естеството на наличния изворов материал, в настоящото изложе-
ние ще акцентираме върху проследяване на динамиката на двата основни инди-
катора – равнището на раждаемостта и равнището на смъртността. За целта ще 
разгледаме тенденциите в тяхното развитие през периода 1837–1910 г.

В началото на проучвания хронологичен диапазон общият коефициент на 
раждаемост (фиг. 2.) при населението, обитаващо страната, е от порядъка на 
50‰8. Едно високо дори за времето си равнище. Състояние, върху чиято същ-
ност влияят многобройни фактори, действащи едновременно и взаимнообвър-

7 Тотев, А. Основни периоди в развитието на съвременния демографски преход. – Населе-
ние, 1992, № 1, с. 8 и сл.; Найденова, П. и колектив. Демографският преход и неговите особено-
сти в България. Планова тема. ИД, 2001, с. 26 и сл.

8 Изчисления на автора по НБКМ, О. о., ф. 21, а.е. 41; О. о., ф. Пд. 17/35; Таблица на сват-
бите и родените деца в Железник (Ески-Заара) за година от 1859–1860. – Цариградски вестник, 
10, № 469, 6 февруари 1860, с. 4; Liber matrimoniarum (1833–1883) за с. Балтаджи, НИМ – София. 
Ползван по публикацията на: Тодорова, М. Балканското семейство (Историческа демография на 
българското общество през османския период). София, 2002, с. 61; Бакърджиева, Т. Българската 
общност в Русе през 60-те години на ХІХ в. Историко-демографско изследване. София, 1996, 
 с. 19 и сл.; Ангелова, Д. Демографското развитие на Българското черноморско крайбрежие 
през ХІХ век (до 1878 г.). Дисертация, защитена през 2007 г., с. 86 и сл; Мучинов, В. Демограф-
ското развитие на Пловдивския санджак през ХІХ век (до 1878 г.). Дисертация, защитена през 
2010 г., с. 121 и сл.; Щерионов, Щ. Въведение в историческата демография на българските земи 
през Възраждането. Планова задача. ИИНЧ, 2011, с. 62 и сл.

Легенда: 1. Общ коефициент на раждаемост; 2. Общ коефициент на смъртност; 3. Брой на 
населението (за периода 1887–1910 г. е преизчислен съобразно съвременните граници на страна-
та); 4. Началото на демографския преход.

Фиг. 2. Етапи в демографското развитие на българските земи през периода 1837–1910 г.
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зано. Определящите сред тях обаче могат да се обобщят в три основни групи: 1) 
демографски – нивото на брачност; характерът на репродуктивното поведение; 
размерът на родилния контингент; нивото на плодовитост и пр.; 2) стопанско-
политически – приоритетно аграрният характер на стопанството и потребност-
та му от такова количество трудови ресурси, което да гарантира нормалното 
съществуване на семейството; въздействието на разнопосочните миграции и 
пр.; 3) социално-психологически – осъзнатата необходимост от деца; целите, 
нагласата и ценностната система на родителите и др.

Тези равнища на общия коефициент на раждаемост се съхраняват в близки 
граници до 60-те години на ХІХ в. След това започва лек спад в стойностите 
на този показател, които непосредствено преди Освобождението се задържат 
около и под 40‰. Констатираните изменения се дължат преди всичко на настъ-
пилите промени в регионалното стопанство, трасиращи прехода от аграрно към 
индустриално общество, и на постепенното разчупване на традиционните за 
обитателите на страната ни (най-вече тези, населяващи тогавашните градове) 
социални стереотипи и изграждане на нови модели на живот.  

Въпреки това бавните темпове, с които се осъществяват тези промени, поз-
воляват дългото съхранение (както през изследваната, така и през следващата 
историческа епоха9) на традиционния тип раждаемост – с подчертано високи 
стойности.

В периода до първата третина на XIX в. общият коефициент на смърт-
ност (фиг. 2.) за населението, обитаващо страната, е с много високи нива, 
чиито стойности варират около 40‰10. Разностранни са факторите, влияещи 
върху тези значителни нива на смъртност. Основни сред тях за изследваното 
население са тези от екзогенен характер. Именно специфичните за тогавашната 
епоха хронично недохранване на основна маса от населението, антисанитар-
ните условия, в които живее то, и честите епидемии предопределят високите 
параметри в равнището на общата смъртност сред местното население. Така 
че вероятността за случайни умирания в която и да е възраст през проучваната 
епоха в разглеждания регион е все още много голяма, а зависимостта между 
интензивността на смъртността и възрастта все още размита. 

9 Сарафов, М. Населението в Княжество България по трите първи преброявания. – Период. 
сп. БКД в Средец, 41–42, 1893, с. 709 и сл.; 43, 1893, с. 1 и сл.; 44, 1894, с. 201 и сл.; Попов, К. 
Стопанска България през 1911 г. – Сб. БАН, 7, 1916, с. 49 и сл.; Мишайков, Д. Населението на 
България (демографическа студия). – Год. СУ, 13–14, 1920, с. 158 и сл.; Данаилов, Г. Изследвания 
върху демографията на България. – Сб. БАН, 24, 1934, с. 98 и сл.; Чанков, Ж. Населението на 
България. София, 1935, с. 237 и сл.

10 Изчисления на автора по НБКМ, О. о., ф. 140А, а.е. 51, ф. Вн. 28/3, ф. Пд. 17/35; Liber 
mortuorum (1833–1872) за с. Балтаджи. НИМ – София – ползван по публикация на: Тодорова, 
М. Балканското семейство…, с. 163 и сл.; Ангелова, Д. Демографското развитие на Българското 
черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.)..., с. 92 и сл.; Мучинов, В. Демографското раз-
витие на Пловдивския санджак през ХІХ век (до 1878 г.)..., с. 192 и сл.; Щерионов, Щ. Въведение 
в историческата демография на българските земи през Възраждането…, с. 79 и сл.
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През 40-те години на века обаче се наблюдава отчетлив спад в стойностите 
на този показател, които в непосредствения предосвобожденски период се за-
държат на равнища около 25‰11. 

Причините за очертаната тенденция и динамиката £ са различни по своя 
характер и значение, но могат условно да се обособят в следните основни гру-
пи: стопански, медико-хигиенни и демографски. 

Определящо сред тях е обстоятелството, че през изследвания период се 
наблюдават значителни темпове в развитието на производителните сили, про-
изводството и търговията. В селското стопанство постепенно се въвеждат нова 
техника и организация на производството, които позволяват да нараства обемът 
на получаваната продукция. През втората половина на 60-те години на ХІХ век 
произведеното в страната количество, след като гарантира местните консума-
тивни нужди, позволява значителна реализация на европейските пазари12. 

В значителна степен спадът в смъртността на проучваното население е 
резултат от подобренията на медицинското обслужване и предприеманите са-
нитарно-хигиенични мероприятия. В средата на ХІХ в. борбата срещу епиде-
миите дава своите резултати и в интересуващото ни географско пространство. 
Епидемиите стават по-редки и не толкова опасни – чумата изчезва, а холерата 
се ограничава. Това се дължи и на предприетите от страна на властите мерки 
за ограничаване на епидемичните заболявания и въвеждането на карантини в 
Османската империя, организирани и провеждани от специално назначавани за 
целта служби13. 

Голямо значение за понижаването на смъртността има благоустройството 
на населените места, най-вече на градовете – както в областта на жилищното и 

11 Изчисления на автора по НБКМ, О. о., ф. 140А, а.е. 51, ф. Вн. 28/3, ф. Пд. 17/35; Liber 
mortuorum (1833–1872) за с. Балтаджи. НИМ – София – ползван по публикация на: Тодорова, 
М. Балканското семейство, с. 163 и сл.; Славов, х. Г. Хронологическо описание на по-важните и 
забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в 
XIX век. Стара Загора, 2008, с. 28 и сл.; Σκορδέλης, Βλ. Απομνημονεύματα. – Θρακικά. Τ. 2. Αтина, 
1929, с. 121 и сл.; Ангелова, Д. Демографското развитие на Българското черноморско крайбре-
жие през ХІХ век (до 1878 г.)…, с. 92 и сл.; Мучинов, В. Демографското развитие на Пловдив-
ския санджак през ХІХ век (до 1878 г.)…, с. 192 и сл.; Щерионов, Щ. Въведение в историческата 
демография на българските земи през Възраждането…, с. 79 и сл.

12 Икономика на България, Т. 1. София, 1969, с. 214 и сл.; Стопанска история на България. 
681–1981. София, 1981, с. 208 и сл.; Милкова, Ф. Поземлената собственост в българските земи 
през XIX в. София, 1970, с. 63; Христов, Х. Аграрният въпрос в българската национална рево-
люция. София, 1976, с. 203 и сл.; Косев, К. За капиталистическото развитие на българските земи 
през 60-те и 70-те години на XIX век. София, 1968, с. 143 и сл.; Беров, Л. Равнище на икономиче-
ското развитие на българските земи по време на Освобождението. – ТИИКМ, 1, 1979, с. 13 и сл.; 
Паскалева, В. Левантийската търговия на Триест през XVIII–XIX в. (с оглед на Балканите). – В: 
Из историята на търговията по българските земи през XV–XIX в. София, 1978, с. 229 и сл.; Тодев, 
И. Българското национално движение в Тракия (1800–1878 г.). София, 1994, с. 30 и сл.

13 Апостолов, М. Възникване и развитие на медицината по българските земи. София, 1979, 
с. 20 и сл.; Апостолов, М. История на медицината и социалното дело. София, 1994, с. 63 и сл.; Ва-
чев, Б. История на аптечното дело във Великотърновски окръг. Велико Търново, 1989, с. 40 и сл.; 
Миланези, Б., М. Миланези. История на аптечното дело преди Освобождението на България 
(1878 г.). – Във: Втори национален конгрес по история на медицината – Велико Търново, 1985. 
Доклади. София, 1985, с. 165 и сл.
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общественото строителство, така и в изграждането на пътна мрежа, подобрява-
нето на транспорта и съобщенията и пр.14 

Въздействие върху изследвания процес оказва и осъществяващата се миг-
рационна дейност на част от обитателите на нашите земи. Става въпрос най-
вече за приоритетното изселване на общности, за които е характерна висока 
смъртност15. 

Обобщаването на данните за динамиката в тенденцията на смъртността на 
населението, живеещо по българските земи през изследвания период, позволява 
да направим констатацията, че в периода след 40-те години на XIX в. настъпват 
промени, които свидетелстват за постепенна смяна на традиционния режим на 
смъртност, имащ изключително високи равнища, с режим, характерен за прехо-
да към индустриалното общество – с по-ниски нива (фиг. 2.).

Това позволява констатацията, че в средата на XIX в. по нашите земи за-
почват да се наблюдават първите признаци на демографския преход, което 
позволява именно там да отнесем началото на настъпващите промени в харак-
терния за жителите на страната тип на възпроизводство.

Потвърждение на тази констатация са и отчитаните промени в броя на 
населението, обитаващо нашите земи16. Макар че през целия изследван пери-
од се наблюдава възходяща тенденция в динамиката на този показател, тя се 
характеризира с различен интензитет. Докъм края на XVIII в. и началото на XIX 
в. средногодишният темп на прираст е около 2‰. Впоследствие рязко нараства и 
през 40-те–50-те години на XIX в. е със стойности няколкократно по-високи от 
тези в началото на века – достигащи до 14‰. Обстоятелство, което рефлектира 
върху бързото увеличение на броя на населението, характерно за началния етап 
от демографския преход. 

Очертаните тенденции в развитието на двата основни демографски про-
цеса се задържат до средата на 80-те години на XIX в. След това, до началото 

14 Дунав, 1, № 2, 10.03.1865, с. 1; 2, № 58, 20.03.1866, с. 1/115–2/116; № 63, 6 април 1866, с. 
1/125; Златев, Т. Българският град през епохата на Възраждането. София, 1955, с. 34 и сл., с. 63 
и сл.; Златев, Т. Българската къща през епохата на Възраждането. София, 1955, с. 127; Вакарел-
ски, Х. Етнография на България, София, 1977, с. 221 и сл.; Георгиева-Стойкова, С. Огнището 
в българския бит. София, 1956, с. 62 и сл.; Петева, Е. Огнища. – ИНЕМ, 14, 1943, с. 178 и сл.; 
Любенова, И. Чешмите в България от Възраждането. София, 1961, с. 7 и сл.; Арнаудов, А. Осво-
бождението и архитектурата на град Пазарджик. – В: Освобождението на България и развитието 
на българската народна култура. София, 1979, 217–227.

15 Антонов, С. Татарите в България. Добрич, 2004, с. 61 и сл.; Karpat, К. Ottoman Population 
1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985,  с. 65 
и сл.; Pinson, M. Ottoman Colonization of the Circassia’s in Rumili After the Crimean War. – 
Ètudes Balkaniques, 3, 1972, с. 71 и сл.; Dursun, S. Population policies of the Ottoman state in the 
Tanzimat era: 1840–1870. Istanbul, Sabanci University, 2001, с. 74 и сл. <http://risc01.sabanciuniv.edu/
record=b1063530 (Table of Contents), 12.02.2010>.

16 Щерионов, Щ. Гърците по българските земи. София, 2008, с. 537 и сл.; Щерионов, Щ. 
Д., И. Гавазки, Д. Ангелова. Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото £ в ис-
торико-демографските изследвания на българските земи през Възраждането (анализ във връзка 
с определяне числеността на населението, обитаващо Българското Черноморие през ХІХ в. (до 
1878 г.) – Население, 2006, № 3–4, 19–29; Щерионов, Щ. Въведение в историческата демография 
на българските земи през Възраждането…, с. 217 и сл. и цитираната там литература.
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на ХХ в., при раждаемостта се наблюдава известно, макар и леко, покачване, 
позволяващо на общия коефициент на раждаемост да варира около и над 40‰. 
Докато при смъртността се наблюдава задържане в спада, така че общият кое-
фициент на смъртност, въпреки отчетените колебания, остава на нива около 
25‰17.

Различни са причините, въздействащи върху това състояние. Няколко оба-
че са основните.

От първостепенно значение са осъществяващите се в страната след Ос-
вобождението стопански промени18. Извършеният аграрен преврат повишава 
увереността на българския селянин, че пълноценната експлоатация на предо-
ставената му земя ще гарантира нормалното съществуване на неговото семей-
ство. За целта обаче, с оглед на характера на основния метод за обработка на 
земята, се изисква по-голямо количество работна ръка. Това, от една страна, 
стимулира повишаването на раждаемостта сред тази категория население (чий-
то общ брой надвишава 80% от всички обитатели на страната), а от друга, за-
държа потока от мигриращо към града селско население. 

Същевременно последният процес се свързва и със забавяне на темповете 
в развитието на местната индустрия. Лишени от възможността безпрепят-
ствено да ползват обширните османски пазари, а и попаднали под натиска на 
значително по-конкурентоспособните западни стоки, нашите производители 
са принудени да стеснят обема на своето производство, а оттук и на потреб-
ното за него количество работна ръка, поне докато се открият нови ниши за 
реализация та на произвежданата в страната продукция.

Въздействие върху наблюдаваните процеси оказва и осъществяващото се 
по това време в страната миграционно движение19, отнасящо се най-вече до 

17 Сарафов, М. Населението в Княжество България по трите първи преброявания. – Период. 
сп. БКД в Средец, 41–42, 1893, с. 709 и сл.; 43, 1893, с. 1 и сл.; 44, 1894, с. 201 и сл.; Попов, К. 
Стопанска България…, с. 55 и сл.; Мишайков, Д. Населението на България…, с. 158 и сл.; Дана-
илов, Г. Изследвания върху демографията на България…, с. 117 и сл.; Чанков, Ж. Населението 
на България…, с. 252 и сл.

18 Попов, К. Стопанска България…, с. 361 и сл.; Икономическото развитие на България 
1878–1978. София, 1978, с. 25 и сл.; Митев, Й. За аграрния преврат у нас, извършил се в резултат 
от Освободителната война през 1877–1878 г. – ИПр, 1953, № 6, с. 44 и сл.; Беров, Л. Аграрното 
движение в Източна Румелия по време на Освобождението. – ИПр, 1956, № 1, с. 19 и сл.; Кунин, 
П. Аграрно-селският въпрос от Освобождението до края на Първата световна война 1878–1918. 
София, 1971, с. 35 и сл.; Мичев, Д. Развитието на капитализма в България (1885–1894) и иконо-
мическата политика на Стамболовисткия режим. – Във: Вътрешната политика на България през 
капитализма 1877–1944. София, 1980, с. 7 и сл.

19 Данаилов, Г. Изследвания върху демографията на България…, с. 32 и сл.; Чанков, Ж. 
Населението на България. София, 1935, с. 113 и сл.; Гандев, Х. Н. Преселението на тракийските 
българи и гърци през 1878–1879 г. – АрПП, 1 (1938), № 2, с. 3 и сл.; Тодоров, Г. Уреждане на 
аграрния и бежанския въпрос в Княжество България в първите години след Освобождението 
(1879–1881 г.) – ИПр, 1961, № 1, с. 25 и сл.; Тотев, А. Демография. Избрани теми. София, 1972, 
с. 202 и сл.; Тотев, А. Външна и вътрешна миграция на населението на България. – Население, 
1989, № 3, с. 113 и сл.; Щерионов, Щ. Миграцията на гръцкото население, обитаващо български-
те земи през ХVІІІ–ХІХ в. (до 1878 г.). София, 2009, с. 53 и сл.; Ялъмов, И. История на турската 
общност в България. София, 2002, с. 29 и сл. 
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промяната в облика на населението, обитавало тогавашните градове – основен 
носител на иновационните процеси, включително и в изследваната област.

От една страна, те са свързани с масовото изселване на местното градско 
турско и гръцко население – надвишаващо 1/10 от всичките обитатели на стра-
ната. При това политическите промени, настъпили в новоосвободената българ-
ска държава, са в основата на компактната емиграция на местното турско град-
ско население. Този процес довежда до лишаването на страната от общностния 
елемент, отличаващ се измежду всичките £ обитатели през проучваната епоха с 
най-ниската раждаемост. Докато с масовото изселване на част от гръцкото град-
ско население, започнало още в края на 60-те и началото на 70-те години на XIX в. 
и продължило до средата на 80-те години на века, страната се освобождава от 
една от групите, при които през изследвания период се наблюдава сравнително 
ниска смъртност. 

Същевременно в градовете се заселва компактно българско население, 
бив ши обитатели на нашите села, което в основната си маса е носител на тради-
ционния режим на възпроизводство – с висока раждаемост и висока смъртност, 
за чиято промяна е необходимо значително време. По този начин настъпват про-
мени в характерния до Освобождението режим на възпроизводство в градовете, 
отличаващ се с по-ниска раждаемост, но и с по-ниска смъртност. 

Към тази група фактори трябва да отнесем и заселването в страната на 
българско население от останалите извън пределите £ територии. Предимно 
аграрно, за него също е характерен традиционният тип възпроизводство – с ви-
сока раждаемост и висока смъртност.

Определено отношение към изследваните процеси има и демографската 
политика20, осъществявана от българските правителства. Подчертано проната-
листична, тя е насочена към увеличаване на обитаващото страната население 
посредством насърчаване на раждаемостта, намаляване на смъртността, огра-
ничаване на изселванията и стимулиране на заселванията. За целта вниманието 
и действията на управляващите се концентрират в следните основни направле-
ния: 1) свързани с повишаване броя на брачните раждания; 2) отнасящи се до 
подобряване здравето и удължаване живота на населението; 3) въздействащи 
върху механичния прираст и териториално преразпределение на населението. 
И макар че в периода до войните от началото на ХХ в. не може да се реализи-
ра цялостна и систематизирана демографска политика, усилията на правител-
ствата, насочени основно по посока на първото и второто условно обособени 
направления, дават желания от държавата резултат – раждаемостта нараства, а 
смъртността се задържа на стационарни нива. 

20 Попов, К. Стопанска България…, с. 18 и сл.; Данаилов, Г. Изследвания върху демогра-
фията на България…, с. 7 и сл.; Чанков, Ж. Населението на България…, с. 13 и сл.; Тодоров, Г. 
Политиката на българските буржоазни правителства по аграрния и бежанския въпрос след дър-
жавния преврат от 1881 г. (1881–1886 г.) – ИПр, 1961, № 2, с. 3 и сл.
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По отношение на смъртността трябва да отбележим и факта, че задържа-
нето на спада в общия коефициент на смъртност в страната се дължи и на на-
расналата раждаемост, която закономерно води и до повишаване основно на 
детската и майчината смъртност.

Констатираната динамика в развитието на двата основни демографски про-
цеса предопределя и продължаващото нарастване в броя на населението, оби-
таващо страната, и то със средногодишни темпове, близки до тези от пиковия в 
това отношение период през 40-те–50-те години на XIX в. 

Тези особености в режима на възпроизводство на населението, обитаващо 
България в края на XIX в. и началото на ХХ в., разкриват един от вариантите 
при реализацията на първия етап от демографския преход, което разширява и 
обогатява неговия модел. 

Обобщавайки разсъжденията си върху теорията за „демографския преход“ 
като своеобразен метод за диференциация на демографското развитие, тряб-
ва да заявим, че тя дава отговор на редица въпроси в тази област на научното 
познание. Въпреки това нейната пълна унифицираност и стремежът към без-
резервна приложимост са, меко казано, неприемливи. Реализацията £ в прос-
транствен и хронологичен план е различна – за отделните региони тя се отли-
чава със своеобразни специфики. Красноречив пример за това е демографското 
състояние на българските земи през XVIII и XIX в. и осъществяващият се тук 
демографски преход. 

В заключение искам да подчертая, че наред с осъществяващите се по бъл-
гарските земи през XVIII и XIX в. стопански, обществено-политически и соци-
ални промени, настъпват съществени изменения в демографското поведение на 
обитаващото ги население. Тяхното симбиозно участие в този процес оформя 
облика на Възраждането – период на преход към нова, по-висша форма на об-
ществено-икономическо развитие.

THE DEMOGRAPHICAL TRANSITION ON BULGARIAN TERRITORY – 
SPECIFICS AND INITIAL BORDERS

Shteliyan D. Shterionov

(Abstract)

The historical-demographical research of the Bulgarian territories during the 
Renaissance rises several questions, among which is the one about the demographic 
transitions (or movements) in the country. Its specifics and the initial range are the 
main aspect of this article. 

Based on the nature of our source material we concentrate this paper around the 
investigation of the dynamics of two out of the many indicators used in tracing the 
occurrence and the development of the demographical transition. These indicators 

17 Българското възрожденско общество...
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are: the level of births and the level of deaths. Our research investigates the tendencies 
in their evolution for the period from 1837 to 1910. 

In the beginning of the chronological interval which we investigate, the birth 
coefficient of the population of the country is around 50‰. These levels of the joint 
birth coefficient remain within insignificant variation interval until the 60s of the 19th 
century. From this point onwards the values of this indicator start slowly to decrease 
until when, just before the Liberation , they reach 40‰. Nevertheless, the slow temps 
of these changes allow the prolonged conservation (during the historical period under 
investigation, but during the next historical period, as well) of the traditional birth 
dynamics – with emphasized high values.

During the period until the first third of 19th century the joint death coefficient 
(fig. 2) of the population of the country has very high levels, which values vary 
around 40‰. In the 40s of that century, though, the values of this indicator decrease 
until when, in the pre-Liberation period, they reach around 25‰. 

This circumstance testifies that in the period after the 40s of the 19th century 
occur changes which lead to gradual shift of the traditional death dynamics – with 
extremely high levels, to dynamics, which are specific for the transition to industrial 
society – with lower levels.

We can conclude that in the middle of the 19th century are observed the first 
sings of demographic transition on our territories. This allows us to identify this 
point in time as the beginning of the changes in the typical for the population of the 
country reproduction dynamics.
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НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВОЙНУЦИТЕ
В ПАНАГЮРИЩЕ И ПАНАГЮРСКИЯ КРАЙ 

ПРЕЗ ХV–ХVІ ВЕК

Кръстьо Йорданов

Една от все още нереализираните възможности, които стоят пред изследова-
телите на т.нар. категории със специални задължения към османската държава, е 
да се проследи как определени селища, в които живеело население със „специа-
лизиран“ статут, са се развивали през първите векове на османското владичество. 
Проучването на демографското и стопанското им състояние в онова далечно време 
би било полезно както само по себе си, така и в рамките на един по-широк исто-
рически контекст. В частност, то би спомогнало по-лесно да си обясним защо през 
годините на Българското възраждане някои от тези селища се превръщат в процъф-
тяващи градчета, докато други така и не успяват да постигнат особен просперитет. 

Като един от най-ярките примери за войнушко селище, което в епохата 
на Възраждането придобива важно значение за българската история, можем да 
посочим Панагюрище. Именно на него съдбата ще предопредели през ХІХ в. 
не само да стане значим стопански и културен център, но ще го издигне и до 
главно средище на ІV революционен окръг по време на Априлското въстание 
от 1876 г. Тъкмо този възрожденски подем на Панагюрище е причина миналото 
на селището, в т.ч. и по-далечното му минало, да започне много отрано да при-
влича историографския интерес. 

Първоначално, през последните десетилетия на Възраждането и в перио-
да непосредствено след Освобождението, ранната история на Панагюрище се 
разработва на предимно любителски начала от автори без истинска професио-
нална подготовка, чийто движещ мотив са по-скоро родолюбивите чувства, от-
колкото стремежът към научна обективност. Ползвайки безкритично местните 
предания и легенди, тези автори целят преди всичко да възвеличат славните 
войнушки традиции на селището, в т.ч. и чрез изтъкване на едва ли не „гене-
тичната“ му връзка с войнушката институция – например с помощта на леген-
дата за основаването на селището в края на ХІV или в края на ХV в. от около 
200 войнушки семейства, преселници от района на Ямбол1. В желанието си да 

1 За това преселение съществуват две версии. Според едната ямболиите били преселени 
още в края на ХІV в., по времето на Мурад І, по искане на военачалника и втори бейлербей 
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героизират миналото и да внушат идеята за присъщия на панагюрци независим 
и свободолюбив дух авторите, работили в зората на българското Освобождение 
или малко след това, и сами лансират митове с трайно отражение върху общест-
веното съзнание – какъвто е например митът за изключителните привилегии, 
дарени уж със специален султански ферман на панагюрските войнуци и за едва 
ли не автономния статут на Панагюрище през първите векове след османското 
завоевание2. 

Постепенно, успоредно с развитието на българската хуманитаристика, а в 
частност и османистика, довъзрожденската история на Панагюрище се поставя 
на научна основа. Но макар с течение на годините познанията ни за тази исто-
рия да са се обогатили с някои ценни документални приноси, а отделни пробле-
ми от нея да са били разработвани в публикациите на изтъкнати наши учени3, 
като цяло миналото на града и на останалите селища от района на Средногори-

Тимурташ – същия, който според османските хроники учредил и самата войнушка институция. 
Това станало по някакви държавни стратегически съображения след превземането на Ямбол и 
околностите му. Ямболските войнуци били настанени на територията на днешно Панагюрище, 
на мястото, където от старо време се провеждал панаир (оттам и името на селището), като първо-
начално формирали две махали – Мареш и Караман. Втората версия на преданието гласи, че пре-
селението датирало от по-късно време – към края на ХV век. Според един вариант на тази версия 
ямболиите побегнали от насилията на местните турци. Според друг – преселението се случило 
години след превземането на Цариград от турците, когато на група войнуци от района на Ямбол, 
които се били отличили в някакви боеве, султанът дал земя в околностите на Панагюрище. Вж. 
Чолаков, В. Описание на село Панагюрище. Цариград, 1866 (2. изд. София, 1940), 6–7; Карапетров, 
П. Материали за описвание града Панагюрище и околните му села. София, 1893, 19–22.

2 Срв. например: „Никой турчин не е имал право да се заселва в Панагюрище, нито да пре-
минава с кон през селото, а кадъна не е могла да роди тук“ (Чолаков, В. Цит. съч., 7–8). Вж. също 
Делирадев, П. Кратък географско-исторически преглед на Панагюрска околия. – В: Панагюрище 
и Панагюрско в миналото. Т. 1, 1956, с. 21. Към опитите за умишлено митологизиране на войнуш-
кото минало на Панагюрище би трябвало да причислим и разказа на П. Карапетров за знамето 
на панагюрските войнуци, което според автора било червено, а в центъра му в зелен кръг била 
поставена бяла ръка с разтворени пръсти (Карапетров, П. Цит. съч, с. 65). Това описание, което 
очевидно напомня за цветовете на българския трибагреник, индиректно внушава мисълта за вой-
нуците от старо време като носители не само на национална символика, но в някакъв смисъл и на 
националната идея. Не бива да се забравя обаче, че съчинението на Карапетров излиза от печат 
през 1893 г., когато цветовете на националния флаг са вече официално кодифицирани. Показател-
но е, че в книгата на В. Чолаков, чието първо издание датира от 1866 г., подобни сведения липсват. 

3 Вж. напр. Дринов, М. Болгария накануне ея погрома. – В: Съчинения, Т. 3, 1915, с. 47; 
Иречек, К. История на българите. С поправки и добавки от самия автор. София, 1978, с. 486; 
Иречек, К. Пътувания по България. София, 1974, 404–410; Рефик, А. България под турско упра-
вление. София, 1938, с. 29, 47–48; Дорев, П. Документи за българската история. Т. 3. Документи 
из турските държавни архиви. София, 1940, с. 13 (док. № 29); с. 25 (док. № 56); 25–26 (док. 
№ 58); Мутафчиева, В. Към въпроса за положението на войнушкото население. – Известия на 
Държавната библиотека „Васил Коларов“ за 1952 г., 1953, с. 259, 261–262, 267; Цветкова, Б. 
Хайдутството в българските земи през ХV–ХVІІІ век. София, 1971, с. 52, 272–273; Христов, Хр. 
За самоуправлението на българите в османската държава през ХV–ХVІІІ век. – ИПр, 1973, № 1, 
с. 23; Грозданова, Е., Ст. Андреев. Категории население със специални задължения и статут – 
правна норма от ХVІ век и реална практика. – В: Българският шестнадесети век. Сборник с до-
клади за българската обща и културна история през ХVІ век. София, 1996, с. 44; Грозданова, Е., 
Ст. Андреев. Джелепкешаните в българските и съседните им земи през ХVІ–ХVІІІ век. София, 
1998, с. 77.
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ето през първите столетия на османското владичество остава незадоволително 
изследвано. До съвсем неотдавна ключов фактор в това отношение бе липсата у 
нас на достатъчно османски регистров материал, който да хвърли повече свет-
лина върху демографското и стопанско състояние на региона през довъзрож-
денския период – положение, което съществено се промени след отварянето на 
архивите на Република Турция за българските учени4. Впрочем новите за наша-
та наука данни за селищата от Панагюрския край през ХVІ в., които преди вре-
ме холандският изследовател М. Кийл изнесе в една своя статия5, са почерпани 
именно от Истанбулския държавен архив, и по-точно – от някои съхранявани 
там османски регистри на ленните владения. Веднага трябва да се отбележи 
обаче, че Кийл е пропуснал да съчетае събраните от него данни от ленните 
регистри със синхронната информация, съдържаща се в подробните войнушки 
описи – нещо, което е повече от наложително по отношение на населени места 
със силно войнушко присъствие като Панагюрище и другите войнушки села от 
Средногорието и долината на р. Тополница. 

В настоящия текст, който е опит за едно по-цялостно осветляване на демо-
графската картина и отчасти на поминъка на Панагюрище и Панагюрския край 
през ХV–ХVІ в., възприехме тъкмо такъв „комбиниран“ подход. Изхождахме 
от презумпцията, че от гледна точка на статута на населението почти всички 
войнушки села имат „смесен“ характер, което означава, че освен войнуци в тях 
живеят и представители на обикновената рая, а понякога – и други категории 
население със „специален“ статут. Затова за очертаването на облика на тези 
села е еднакво нужно да се прибегне както до „специализираните“ войнушки 
регистри, в които са отбелязани само редовните войнуци, така и до описите на 
ленните владения, където пък намираме сведения за останалото население и за 
войнушките резервисти. 

Използваните по-долу два типа регистри, „специализирани“ и „общи“, са 
съставени в периода между 1489 и 1570 г. Повечето от тях са доставени от Ис-
танбулския държавен архив и са достъпни за българските изследователи като 
микрофилми. Сред всички тези документи като основен за нашето изследване 
се откроява непубликуваният подробен войнушки опис от 1528/1529 г.6 Вто-
рият подробен войнушки регистър, чиито данни ще приложим, е един отдавна 
обнародван опис на войнуци от Пловдивско и Пазарджишко7. Той е най-общо 
датиран от издателите му за ХVІ в. Както ще се види обаче, с помощта на описа 
от 1528/29 г. ние вече имаме основание да го датираме много по-точно – към 

4 Радушев, Е., Р. Ковачев. Опис на регистри от Истанбулския османски архив към Генерал-
ната дирекция на държавните архиви на Република Турция. София, 1996.

5 Кийл, М. Татар Пазарджък. Развитието на един османски град в Централна България, или 
история за това как българите превзеха Горна Тракия без нито един изстрел 1485–1874 г. – В: 
Кийл, М. Хора и селища в България през османския период. Събрани съчинения. София, 2005, 
с. 218.

6 Непубликуван подробен войнушки опис от 1528/29 г. (ВОА, TD 151), 345–365.
7 Турски извори за българската история (ТИБИ). Т. 5 (Извори за българската история. Т. 20). 

Под ред. на Б. Цветкова. София, 1974, 186–196.



262

началото на ХVІ век. От ленните описи сме работили с един подробен регистър 
от 1516 г.8 и с един съкратен от 1530 г.9 Цялостната картина за началото и края на 
изследвания период допълваме с отделни сведения от ленни описи за 1489/90 г.10 
и 1570 г.11

* * *

Преди обаче да пристъпим към по-подробно описание и анализ на данните 
за самото войнушко село Панагюрище през ХV–ХVІ в., нека първо се опитаме 
да хвърлим един по-общ поглед върху ранното османско минало на целия Па-
нагюрски край, който, както сочат изворите, от края на 20-те години на ХVІ в. 
принадлежал в административно отношение към казата Татар Пазарджик12. 
Отначало, както показва войнушкият регистър от 1528/1529 г., всички войнуш-
ки селища в Панагюрско се числят към нахия Пазарджик, но според по-късни 
данни от 1570 г. Панагюрище и някои по-близки села като Бъта, Попинци, Ле-
сичево и Петрич вече спадат към нахията Доган кьой13.

Регистровата информация, с която разполагаме, навежда на мисълта, че още 
през първото столетие на османското владичество Панагюрище и хинтерландът 
му изпъкват като едно от най-сериозните ядра на войнушката организация на 
юг от Стара планина. Наистина не бихме могли да кажем нищо определено за 
това колко точно войнуци е имало в Панагюрско в края на ХV в. – подробният 
ленен опис от 1489/90 г. съобщава само общия брой служещи от областите Фи-
либе и Пазарджик, който е 813 души14. Непубликуваният войнушки регистър от 
1528/1529 г. обаче вече предоставя една много по-детайлна картина. Войнуците 
в цялата каза Татар Пазарджик според този регистър възлизат на 362 души. 
По-голямата част от тях (86 %) са от Панагюрския край, долината на река То-
полница и района на Овчите хълмове. На практика със своите 314 регистрирани 
редовни войнуци15 от общо 753-ма служещи в двете съседни кази Филибе и 
Пазарджик по онова време Панагюрският край представлява най-голямата кон-

8 Подробен опис на тимари, зиамети, хасове, мюлкове и вакъфи от 1516 г. (ВОА, TD 77), 
785–786, 807.

9 Съкратен опис на тимари, зиамети, хасове и вакъфи от 1530 г. (ВОА, TD 370), с. 111.
10 Подробен регистър на тимари, зиамети и хасове от 1479/90 г. (ВОА, TD 26), 116–118.
11 Подробен опис на тимари, зиамети и хасове от 1570 г. (ВОА, TD 494), 678–686, 744.
12 Тази каза за пръв път се споменава в съкратения регистър от 1530 г. Според войнушкия 

опис от 1528/29 г. обаче селищата с налични редовни войнуци от Панагюрско, в т.ч. и Панагю-
рище, административно спадат към нахията Пазарджик. Разбира се, не е изключено още тогава 
тази нахия, заедно със селищата от Чепинско, които също присъстват във въпросния войнушки 
регистър, да са били част от голямата каза Татар Пазарджик. Във всеки случай, като се знае, че 
през 1525/1526 г. основаният от татари Пазарджик все още се числи към Саруханбейлю (срв. Бой-
ков, Гр. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на ХVІІ век. София, 2008, 158–159), 
най-вероятно е да се предположи, че казата Татар Пазарджик се е обособила някъде между 1525 
и 1528 г. 

13 TD 494, 744–784.
14 TD 26, с. 157.
15 TD 151, 345–365 ( вж. и Табл. 2. в Приложението).
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центрация на войнушко население на територията на днешна Централна Южна 
България. Сред всички войнушки селища в казата Татар Пазарджик като най-
значимо се откроява Панагюрище, което през 30-те години на ХVІ в. дава за 
попълване на редовете на „корпуса“ цели 36 % от войнуците в Пазарджишко. 
По брой и относителен дял на войнуците непосредствено след Панагюрище се 
нарежда с. Попинци. Комбинираната информация от няколкото привлечени тук 
от нас специализирани и общи регистри показва, че към края на 20-те години 
на ХVІ в. войнушкото население в него съставлявало 60 % от всички жители. 
Останалите по-важни войнушки села към 1530 г. са Стрелча (26 % жители вой-
нуци), Лесичево (28 %) и Балдьово (12 %). Не е излишно да се спомене също 
така, че през първата половина на ХVІ в. Панагюрският край е основен резерв 
за попълване на липсващи войнуци не само в други райони на Пазарджишката 
каза, но дори и в доста отдалечени села от съседната каза Филибе. Например 
през 1528/29 г. 32-ма жители на Панагюрище са заместили липсващи бройки 
служещи на територията на двете кази. От Лесичево заместниците са 13 души, 
от Попинче и Стрелча – съответно 9 и 4-ма души и пр.16 

Не по-малко съществено от изясняването на количествените параметри 
обаче е да се изтъкне специфичното място, което войнуците от Панагюрище и 
околните му села заемали в общата система на войнушката организация. През 
целия изследван от нас период те, както впрочем и всички техни „колеги“ от 
районите на Одрин, Ямбол, Филибе и Пазарджик, били директно подчинени на 
войнушкия санджакбей17, който се явявал висш оперативен началник на вой-
нушкия „корпус“ за цяла Румелия18. Навярно тъкмо тази пряка подчиненост на 
войнуците от гореспоменатите райони на войнушкия санджакбей е причина за 
това, че в тези райони, в т.ч. и в Панагюрско, изворите не споменават за чери-
башии (войнушки ръководители от среден ранг) – нещо, което е в разрез с оби-

16 TD 151, 317–365.
17 Според описа от 1489/90 г. например войнуците от Панагюрище и околните села, както и 

тези от района на Филибе и Пазарджик, били подчинени на войнушкия санджакбей Хамза (TD 
26, 155–158); според описа от 1528/29 г. панагюрските, наред с всички други войнуци от Пазар-
джишко, Пловдивско, Ямболско и Одринско, отново са подчинени на войнушкия санджакбей, 
който обаче този път не е назован по име (TD 151, с. 317, 382); на войнушкия санджакбей били 
подчинени войнуците от казите Филибе и Пазарджик и според описа от 1570 г. (TD 494, с. 686 ).  

18 Това виждане, че войнушкият санджакбей бил единствен за цяла Румелия, с кое-
то сме склонни да се съгласим, е защитено от турския учен Ерджан (вж. Еrcan, Y. Osmanlı 
Imparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar. Ankara, 1989, s. 73). То идва в противовес на дълго биту-
валото в историографията мнение, че войнушкият санджакбей бил върховен началник на войну-
ците във всеки отделен санджак и че следователно в империята е имало едновременно толкова 
войнушки санджакбейове, колкото са били и санджаците, от които се рекрутирали войнуци (вж. 
Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. Свезка 1. – Год. СУ, 1938, с. 38; ТИБИ, 
т. 5, с. 7; Стоjановски, А. Раjа со специjални задолжениjа во Македониjа (воjнуци, соколари, ори-
зари и солари). Скопjе, 1990, 48–49; Мутафчиева, В. Цит. съч., с. 251). Все пак, не е изключено 
в началния период от османското владичество (ХV–началото на ХVІ век ), когато и в западните 
части на Балканите броят на войнушкото население е бил голям, войнушките санджаци да са 
били повече от един (вж. Стоjановски, А. Цит. съч., с. 49, бел. 178).
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чайната практика за останалите български земи19. Току-що набелязаните особе-
ности на войнушката организация в днешни Югоизточна и Централна Южна 
България надали са случайни. По всяка вероятност те се дължат на факта, че 
именно от тези земи, които всъщност били и едни от най-рано овладените от ос-
манските нашественици български територии, е стартирало организационното 
изграждане на самата войнушка институция, която, както знаем от османските 
наративи, била учредена още на първите етапи от османското завоевание, някъ-
де през 70-те години на ХІV в.20 

Описвайки османското административно устройство, Али Чауш от София 
(средата на ХVІІ в.) свидетелства, че във войнушката организация имало два 
билюка: единият – обикновен, подчинен на черибашиите, а другият – дворцови, 
подчинен на върховния войнушки началник (т.е. на войнушкия санджакбей)21. 
В този втори дворцови бюлюк ще да са влизали именно войнуците от югоизточ-
ните и централните южни български земи (ще рече, и от Панагюрско), които, 
както видяхме, се подчинявали направо на войнушкия санджакбей. Навярно 
при свикване на военен поход тъкмо на тях, като на живеещи сравнително бли-
зо до имперската столица, приоритетно са били възлагани грижите за конете 
на султана, везирите и другите големци от султанското обкръжение. „Дворцо-
востта“ на тези войнуци обаче, както и обстоятелството, че били поставени под 
прякото началство на войнушкия санджакбей, едва ли са им носели някакви 
особени реални привилегии в сравнение със събратята им от другите региони 
– освен, чисто хипотетично, едно малко по-високо самочувствие22. Има дори 
някои индикации за по-скоро обратното. Така например таксата гьондер акчеси, 
която плащат пряко подчинените на санджакбея войнуци, според подробния 
опис за ленните владения от 1489 г. била 8 акчета23, а през 1570 г. е увеличена 
на 16 акчета на човек24. Според публикувани войнушки закони обаче по също-
то време в други региони тази такса е значително по-ниска, като при това тя 
се събира диференцирано съобразно текущите отговорности на войнуците (6 
акчета се вземали от служещия за годината, а 5 акчета – от останалите войнуци 
в гьондера)25. 

19 Например във войнушкия опис от 1528/29 г. имената на черибашиите за Никополския сан-
джак, Берковица и Софийско са дадени в началото и края на списъка с войнуците от всяка нахия. 
Това не е направено при регистрацията на войнуците от Пловдивско, Пазарджишко, Ямболско и 
Одринско поради подчинеността им на войнушкия санджакбей.

20 Вж. повече по този въпрос у Йорданов, Кр. Селищата с войнушко население от казата 
Филибе в края на ХV и първата половина на ХVІ в. (под печат).

21 Турски извори за историята на правото в българските земи (ТИИПБЗ). Т. 1. Съст. Г. Гълъ-
бов. София, 1961, с. 217.

22 Интересно е например, че войнуците от Пловдивския кадилък, които също били подчинени 
директно на войнушкия санджакбей, демонстративно не желаели да се съобразяват с ограничени-
ята, наложени от османската власт върху облеклото на „неверниците“. Както през 1580 г. самият 
войнушки бей се оплакал до централната власт, те отказвали да носят черни дрехи и за явявайки 
„войнуци сме“, късали своите калпаци и „нахлузвали“ шапки (Дорев, П. Цит. съч., с. 15).

23 TD 26, с. 157.
24 TD 494, с. 686.
25 ТИИПБЗ, т. 1, с. 286.
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Разбира се, облагодетелствани или не в сравнение с „колегите“ си от дру-
гите части на днешна България, по силата на самия свой войнушки статут па-
нагюрските войнуци все пак се ползвали от ред предимства в сравнение с обик-
новената християнска рая. Става въпрос не само за освобождаване от някои 
данъци26, но и за някои символни различия – да си припомним дори само това, 
че формално османската власт причислявала войнуците не към раята, а към 
господстващата прослойка на т.нар. „военни“ (аскери)27. Естествено е тогава, че 
присъствието на голям контингент войнуци в Панагюрско е оказало благопри-
ятно въздействие върху развитието на този край. 

Но макар че трайната ангажираност на населението с войнушка служба 
била главният залог за обещаващото бъдеще на региона, наред с нея за устой-
чивото развитие на Панагюрско през османската епоха могат да се изтъкнат и 
някои други предпоставки. Сред тях особено внимание заслужава географският 
фактор. Сгушени в закътаните дебри на Средногорието, Панагюрище и околни-
те войнушки села Петрич, Поибрен, Баня, Бъта, Попинци, Стрелча, Лесичево и 
Калугерово като че са благословени от съдбата с най-благоприятно географско 
положение в сравнение с другите войнушки селища от Татарпазарджишката 
каза. Така например докато Баткун, Црънча, Дебращица, както и разположеното 
навътре в Чепинско най-високопланинско войнушко селище в региона – Раки-
тово, се намират в началото на възлов път през Родопите за Неврокоп и оттам 
за Беломорието, то Панагюрският край стои далеч от важните военни пътища. 
Затова през цялата епоха на османското владичество той се радва на относител-
но спокойствие. Сведеното почти до нула преминаване на големи армии през 
хинтерланда на Панагюрище гарантирало, че местното население няма да бъде 
непрекъснато тормозено с изхранването и снабдяването на преминаващите вой-
ски. Така, за разлика от войнуците по централните военни пътища, които на 
практика не били защитени от произволи и насилие (въпреки че на книга ста-
тутът им на „специална“ категория население трябвало да им осигури свобода 
от извънредни данъци и доставки), панагюрци са до голяма степен избавени 
от подобна опасност. Изолираността на региона от наситения трафик на голе-
мия централен път в равнината е била защита и срещу честата поява на чум-
ни епидемии, които са един от основните фактори за високия общ коефициент 
на смъртност през епохата28. Да добавим и това, че климатът в Панагюрско се 

26 Както е добре известно, срещу задълженията си войнуците владеели освободени от данъци 
наследствени бащини. За тези свои войнушки бащини те не плащали харадж (джизие), испенче, 
десятъци върху произведеното, данък върху свинете и овцете (до 100 глави), както и всички видове 
извънредни данъци. Всичко това, разбира се, им гарантирало едно голямо предимство пред обикно-
вената рая. Друг е въпросът, че за допълнително обработваните участъци мирийски/спахийски земи 
войнукът вече дължал обичайните данъци (Срв. Мутафчиева, В. Цит. съч., с. 251). 

27 ТИБИ, т. 5, с. 19; Грозданова, Е. Проблемът за т.нар. „привилегирована“ рая в истори-
ческата книжнина. – В: България през ХV–ХVІІ век. Историографски изследвания. Т. 1. София, 
1987, с. 141.

28 Грозданова, Е. Българската народност през ХVІІ век. Демографско изследване. София, 
1989, 535–542; Първева, Ст. Земята и хората през ХVІІ–първите десетилетия на ХVІІІ век. Со-
фия, 2011, 72–79.
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характеризира със студена зима, но сравнително прохладно лято – без изнури-
телните жеги и влажност, характерни за ниските части на равнината, които са 
постоянен източник на малария, особено в близост до оризищата и заблатените 
места29. 

Етно-религиозният фактор също не бил без значение за благоприятния раз-
вой на Панагюрище и околните му села. В Средногорието – като изключим лето-
вищата на някои юрушки джемаати, които обаче били ползвани само сезонно30 
– не се наблюдава постоянно масирано присъствие на юруци-скотовъдци, които 
по принцип играли важна роля за процеса на религиозно обръщенство на много 
места из Балканите. Във всеки случай, като изключим известно заселване на 
мюсюлмани предимно по долината на р. Тополница31, като цяло мюсюлманско-
то присъствие в повечето селища от Панагюрския край си остава символично. 
Обобщената информация от подробния войнушки регистър от 1528/29 г. и съ-
кратения ленен регистър от 1530 г. показва, че към края на третото десетилетие 
на ХVІ в. мюсюлманите представляват едва 6 % от населението на Панагюрско. 
През 1570 г. в селищата, за които разполагаме с данни, мюсюлманите вече със-
тавляват 9 % от раетското население. Ако обаче вземем предвид и наличието в 
региона на многобройни редовни войнуци, чийто брой за 1570 г. за съжаление 
не ни е известен, но който очевидно е бил значителен, то тогава относителният 
дял на мюсюлманите отново ще се окаже минимален – навярно под 6–7 % от на-
селението (вж. Таблица 2. от Приложението). Слабата степен на ислямизация 
на региона вероятно трябва да се отдаде не на последно място на присъствието 
тук на солиден войнушки контингент. Както вече е било посочвано в истори-
ографията, поради предимствата, с които се ползвали „специалните“ катего-
рии население, при тях икономическите мотиви за обръщенство към исляма не 
били така силно изразени, както при обикновената рая; съответно – в селищата 
със „специализирано“ население ислямизацията често била по-ограничена32. В 
последна сметка, като успява да съхрани почти ненакърнена конфесионалната 
си хомогенност и остава населен предимно с православни християни, Панагюр-
ският край живее в една сравнително спокойна атмосфера, в която рисковете от 
локални конфликти на религиозна основа са сведени до минимум. 

29 Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят. София, 1998, 58–61.
30 Срв. Кальонски, А. Юруците. Научен ред. Ал. Кьосев. София, 2007, 110–112, 114, 

119, 121. 
31 Този процес може най-добре да се проследи в с. Лесичево. Докато през 1530 г. там живеят 

само християни, четиридесет години по-късно, през 1570 г., в селището вече са регистрирани 20 
мюсюлмански домакинства. Освен петимата синове на Абдуллах (новопомюсюлманчени) сред 
тях намираме и 6 „хайманета“ – вероятно хора с неуседнал начин на живот и номадско-скотовъ-
ден поминък. 

32 Вж. напр. Първева, Ст. Поселищна мрежа и гъстота на населението в части от Северна 
България и подбалканските полета в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век. – ИПр, 1992, № 8–9, 
36–37.
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* * *

През 1870 г., Панагюрище, както Стефан Захариев го описва, било относи-
телно голямо селище с 1500 къщи и 3 черкви – две вътре в селото и една извън 
него33. Непубликуваните османски регистри ни дават шанс да видим как е из-
глеждало същото населено място три–четири века по-рано. 

За съжаление, единственото, което знаем за селището в края на ХV в., е, че 
през 1489/90 г. в него живеят 13 глави на домакинства, които са зеваид-войнуци. 
От този период нямаме данни нито за редовните войнуци, нито за останалото 
раетско население. Но за началото на следващото столетие вече можем да ре-
конструираме една почти пълна демографска картина. Тогава, според публику-
вания войнушки опис, който, както ще покажем впоследствие, датира именно 
от началото на ХVІ в., в Панагюрище са регистрирани 74 редовни войнуци34. 
Нищо чудно обаче реално те да са били и повече, защото описът е запазен фраг-
ментарно. Приблизително по същото време, през 1516 г., в селището са отбе-
лязани още 52-ма зеваид-войнуци, които са глави на домакинства. Един от тях, 
новозаписаният като войнушки резервист Илко, се занимавал с рядък занаят 
– отглеждал пауни35 (птици, високо ценени от богатите турци заради красивите 
им пера). 

От подробния опис на тимари, зиамети, мюлкове и вакъфи за 1516 г. нау-
чаваме, че към онзи момент раетското население на Панагюрище спадало към 
две различни ленни владения. Част от жителите на селището са регистрирани 
като „хисе“, т.е. данъчен дял от Панаирище, причислен към отделен спахий-
ски тимар. То е населено от 25 християнски домакинства36. Останалата част 
от жителите на селището – 81 християнски домакинства, 5 неженени мъже и 
7 вдовишки семейства37, по същото време са регистрирани като жители на Па-
наирище с друго име Отлук, без да се посочва ленното владение, към което са 
зачислени като данъкоплатци. Вижда се, че към 1516 г. селището, освен името 
Панаирище, вече носи и друго – добре познатото от по-късно време турско на-
именование Отлук, което означава тревиста местност или място с много купи 
сено. Без съмнение това наименование е дадено заради многото поляни в окол-
ностите на селището, чиято заобикаляща природна среда явно е благоприятна 
за развитие на скотовъдството. 

През 1516 г. общият брой домакинства (раетско население и зеваид-войну-
ци) от Панаирище е 165, като в този брой сме включили и сведенията за вдови-
ците, но не и за неженените мъже, които, предполага се, живеели все още под 
покрива на родителите си. Ако към това прибавим и 74-те редовни войнуци, за 

33 Захариев, Ст. Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката ка-
аза. Фототипно издание. София, 1973, с. 39.

34 TD 26, с. 117.
35 ТИБИ, т. 5, 186–196.
36 TD 77, 806–807.
37 Ibidem, 785–786.
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които съобщава публикуваният войнушки опис, и ако хипотетично приемем, че 
всички те са били глави на домакинства, то тогава можем да заключим, че през 
второто десетилетие на ХVІ в. селището е наброявало около 239 къщи. Така, 
макар и определяно като село, Панагюрище е почти равно по брой жители на 
Станимака (дн. Асеновград), която по същото време със своите 244 къщи е се-
лище от градски тип и център на нахия38. В Панагюрище обаче живеят много 
повече войнуци, отколкото в Станимака, като по този начин то изпъква като 
най-крупното войнушко село в двете кази – Филибе и Татар Пазарджик. 

Войнушкият регистър от 1528/29 г. вече ни дава възможност да установим 
с точност броя на войнуците в Панагюрище. Живущите там редовни войну-
ци, които попълват гьондери в самото селище, са 99 души39. Още 32 заместват 
липсващи войнуци в други селища40, с което общият брой на панагюрските вой-
нуци възлиза на 131 служещи. 

Съпоставката на данните за Панагюрище, извлечени от публикувания 
войнушки регистър, за който вече споменахме – от една страна, и от този от 
1528/29 г. – от друга41, позволява, чрез сравнение на имената на войнуците от 
двата регистъра да се проследят пътищата за предаване/наследяване на вой-
нушката служба. Откритите между двата регистъра съвпадения засягат 16 гьон-
дера42. Оказва се, че от общо 48 души, записани в тях, 24 човека са наследили 
службата от собствените си бащи. Нещо повече, някои от тях са войнуци трето 
поколение, като службата е била задължение още на дядовците им. Друг начин 
на наследяване, който се наблюдава масово в описа от 1528/29 г., е зетят да зае-
ме мястото на своя тъст. По-малък е относителният дял на войнуците, предали 
службата си на лица, с които нямат родствена връзка. Поради уникалния шанс 
да се проследи съвсем нагледно приемствеността между поколенията при пре-
даването на войнушката служба, по-долу ще представя в табличен вид първите 
три гьондера.

Ясно очертаващата се приемственост в личния състав на гьондерите от 
двата войнушки регистъра дава всички основания да датираме публикувания 
опис, който явно е и по-ранният, много по-точно, отколкото това е било сторено 
досега. Явно между регистрацията на войнуците в този опис и регистрацията от 
1528/29 г. е изтекло достатъчно време, за да може едно поколение войнуци час-
тично да замени предходното. Това време обаче не било чак толкова дълго, тъй 
като някои войнуци, записани в по-ранния регистър, са все още на длъжност и 

38 Ibidem, 747–750.
39 TD 151, 353–358.
40 Ibidem, 317–365.
41 ТИБИ, т. 5, с. 193; TD 151, 353–358.
42 В публикувания опис войнуците от гьондерите на Панагюрище са записани не после-

дователно, както това е направено в регистъра от 1528/29 г., а на две различни места. В първия 
публикуван фрагмент шест гьондера съвпадат с други от по-късния опис, а във втория първите 
десет войнука с техните ямаци отговарят на подредените в същата последователност начални 
гьондери в регистъра от 1528/29 г. 
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според по-новия. Всичко това ни кара да заключим, че публикуваният войнуш-
ки опис е бил съставен някъде в началото/първото десетилетие на ХVІ в. 

В горната таблица веднага се набиват на очи двамата ямаци в третия гьон-
дер от 1528/29 г., които са квалифицирани от регистратора като „хайманета“ 
(т.е. като лица с неустановено местожителство43), въпреки че още дядовците им 
са притежавали бащина в селото. Всъщност, според регистъра от 1528/29 г. 
в Панагюрище има общо 25 редовни войнука (или 19 % от общия войнушки 
състав в селището), които са отбелязани като хайманета. Повечето от тях живе-
ят тук от няколко поколения и техните деди също са войнуци. Повече от ясно 
е, следователно, че в случая терминът „хаймане“ няма значение на външно за 
селището лице. По-скоро може да се предполага, че става дума за хора, кои-
то, макар и живеещи в селото, не са обработвали допълнителна мирийска земя 
извън полагаемата им се по закон освободена от данъци войнушка бащина, и 
съответно – не са плащали десятъци на никой тимариот (а Панагюрище, както 
сочи съкратеният регистър от 1530 г., се числяло към тимарските села в казата). 
Възможно е, разбира се, както предполага А. Стояновски за войнуците-хайма-
нета, това да са били най-обикновени наследници на редовни войнуци, които 
са били обозначени като „хайманета“ само защото поради малолетието си все 
още не са били регистрирани никъде44. Но в нашия случай е възможно и друго 

43 За термина „хаймане“ вж. напр. Матковски, Ал. Крепосништвото во Македониjа во вре-
ме на турското владеење. Скопjе, 1978, 47–48; Стоjановски, А. Цит. съч., с. 36, бел. 122; Гроз-
данова, Е. Многоликите пътища на мира и войната. – В: Контрасти и конфликти „зад кадър“ в 
българското общество през ХV–ХVІІІ век. София, 2003, 43–44. 

44 Стоjановски, А. Цит. съч., с. 38. Това становище, изразено от Стояновски, донякъде про-
тиворечи на духа на постановленията в познатите ни войнушки закони (кануннамета), където се 
прави съществена разлика между войнушките синове и хайманетата. Например в един недатиран 
закон се казва следното: „...недостигът [на войнуци] се попълва със синове и братя на войнуци 
или от хайманетата“. В закона за войнуците от Никополския и Силистренския санджак от 1570 
г. отново се казва нещо подобно: „Ако някой от войнуците умре или се разболее, или изпадне в 
несъстоятелност и стане негоден да служи, да се запише на негово място годният от синовете 

Таблица 1.

Публикуван подробен войнушки 
регистър (ТИБИ, т. 5)

Непубликуван подробен войнушки регистър 
от 1528/29 г. (ТD 151)

1.Войнук Добре, син на Рад, вместо баща си. 
Ямаци: Новак, син на Проде, вместо Райко; 
Никола, вместо Проде.

1. Войнук Съботин, син на Добре, вместо 
баща си. Ямаци: Новак, син на Проде, вместо 
Райко; Стефан, син на Проде, вместо Никола. 
От хайманетата.

2. Войнук Алдо, син на Крайо, вместо поп 
Крайо. Ямаци: Недялко, син на Крайо, вместо 
Смил от с. Попинче; Цветин, син на поп 
Крайо, вместо Рад от с. Бота.

 2. Войнук Крайо, син на Недялко, вместо 
Гарго. От хайманетата. Ямаци: Добре, син 
на Недялко, вместо баща си. Бащина в с. 
Попинци. С Рачо като съдружник; Койо, син на 
Доброслав, вместо Недко.

3 Войнук Стаслав, син на Борчо Сиромах, 
вместо Драгне. Ямаци: Дино, син на Драгне, 
вместо него; Стано, син на Драгне, вместо 
него.

3. Войнук Стаслав, син на Борчо, вместо баща 
си. Ямаци: Пейо, син на Дино, вместо баща си. 
От хайманетата; Стойко, син на Стано, вместо 
баща си. От хайманетата.
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– панагюрските войнуци-хайманета да са били местни скотовъдци, чиито стада 
пасели по тучните поляни, които навремето си дали турското име на селището 
Отлук кьой45. 

Данни за раетското население на Панагюрище откриваме в ленния опис от 
1530 г. Тъй като този регистър е съкратен, в него не се съдържа информация за 
зеваид-войнуците от селището. Но като се има предвид, че през 1530 г. броят 
на обикновените раетски домакинства в Панагюрище е намалял чувствително 
в сравнение с 1516 г. (от 106 пълноценните християнски домакинства са се сви-
ли до 65), може да се мисли, че през 1528/29 г. повечето от зеваид-войнуците, 
фигуриращи в описа от 1516 г., вече са били записани като редовни войнуци. 
Така или иначе обаче, със своите 65 раетски християнски къщи, 10 неженени 
мъже и 9 вдовишки семейства46, към които следва да прибавим и онези 131 
войнука, които живеят в селището през 1528/29 г., през 30-те години на ХVІ в. 
Панагюрище си остава едно от най-големите села в региона. Между другото, 
регистърът от 1530 г. отчита появата и на първото мюсюлманско домакинство 
в селището, но тъй като този регистър е съкратен, не можем да добавим нищо 
повече по въпроса. 

За съжаление, не разполагаме с подробен регистър на войнуците в Пазар-
джишко за края на изследвания период, а подробният опис с ленните владения 
за 1570 г. не би могъл да ни каже колко войнуци е имало тогава в Панагюрище. 
Но като се има предвид, че общият брой на войнуците в казите Филибе и Па-
зарджик според този опис (915 души)47 е повече от 753-мата служещи в същите 
две кази през 1528/29 г., то логично е да предположим, че през 70-те години на 
ХVІ в. войнуците в селището едва ли са били по-малобройни от отбелязаните 
четири десетилетия по-рано 131 души48. През 1570 г. обаче, както личи от за-
пазения списък на зеваид-войнуците, в Панагюрище вече няма налични резер-
висти. Едновременно с това християнското раетско население се е увеличило 

му или братята му или друг измежду неговите близки и да се попълни мястото му. Ако войнукът 
има синове, да не се попълват войнуци от хайманетата“ (ТИИПБЗ, т. 1, с. 281, 287). Стояновски 
обаче смята, че в цитираните закони в действителност е бил употребен не терминът „хаймане“, а 
близката като изписване дума „хемсайе“ (съсед, комшия), и че българските преводачи погрешно 
са разчели текста (Стоjановски, А. Цит. съч., 37–38).

45 Думата „хаймане“ произхожда от арабската коренна основа „хайм“, означаваща „разгъвам 
палатка или шатра“, както и от думата „хайма“ (или „хейме“ в персийския език), която означава 
шатра или палатка. Виждаме, че „хаймане“ означава най-вече човек, който живее в шатра, т.е 
номад, чергар, пастир. В един османски закон от времето на Сюлейман І като „хайманета“ са 
определени и групи конепасци и пастири от вилаета Караман (вж. ТИИПБЗ, т. 1, с. 53). Също 
така в законника на Али Чауш от София се споменава за същата група конепасци или коневоди 
от района на град Коня във вилаета Караман, които още преди завоеванието били от „хаймане 
тайфеси“ (вж. ТИИПБЗ, т. 1, с. 220). Поради това и Г. Гълъбов при превода си на отделни доку-
менти, отнасящи се за войнуците и техния статут, предава думата „хайманета“ като „конепасци“ 
(ТИИПБЗ, т. 1, с. 295 ).

46 TD 370, с. 111.
47 TD 494, с. 686. 
48 TD 151, 353–358.
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в сравнение с 1530 г. от 74 къщи (пълноценни семейства и вдовици), на 11749. 
Дали всичко това не е знак за задаващата се криза във войнушката институция, 
или се дължи на някакви други причини, е невъзможно да се прецени. Със си-
гурност можем да твърдим обаче, че през втората половина на ХVІ в. броят 
на мюсюлманите в селището леко се е увеличил. Явно бележката за едно мю-
сюлманско домакинство от 1530 г. не е грешка на писаря. Така, през 1570 г. в 
Панагюрище вече са регистрирани четирима мюсюлмани. Двама от тях – някои 
си Илияс, син на Мустафа и Вели, син на Искендер – са записани като „чифт“. 
Другите двама по-дребни земеделци са отбелязани като „бенак“. Ако изхожда-
ме от името на единия от тях (Хасан, син на Абдуллах), то той най-вероятно е 
бил конвертит, приел наскоро исляма50. Колкото и незначителен да е броят на 
панагюрските мюсюлмани, не можем да не отбележим, че сведенията за тях ка-
тегорично опровергават по-късните легенди за някакъв ферман с „привилегии“, 
според който мюсюлмани уж не са могли да живеят в Панагюрище51.

* * *

Въз основа на достъпните ни османски регистри може частично да се ре-
конструира картината на стопанското развитие на Панагюрище от началото до 
70-те години на ХVІ в. Тук, поради ограничения обем на този текст, ще се опи-
таме да очертаем само най-важните параметри и тенденции в икономиката на 
селището.

В началото на столетието, както сочи описът от 1516 г., раетското населе-
ние в селището се занимава основно със земеделие. Жителите на Панагюрище 
с друго име Отлук развиват едно общо-взето скромно производство. Най-значи-
телното облагане се пада на традиционните зърнени посеви – пшеница, както 
и смесен с други зърнени храни ечемик, на обща стойност съответно 4480 и 
2160 акчета. Зърното е преработвано в 5-те воденици на по-голямото селище, 
които, ако се изхожда от наложения върху всяка една от тях данък от 20 акчета, 
са работели само сезонно около четири месеца52, когато се е прибирала рекол-
тата. Друга земеделска култура, която се отглежда тук, макар и в малък обем, е 
конопът. Останалото земеделско производство, ако се съди по облагането му, е 
в твърде незначителен размер53. 

Подробният войнушки регистър, изготвен 13 години по-късно, вече дава 
възможност да се види каква стопанска дейност е била извършвана във вой-
нушките бащини. Трудно е да се каже коя мерна единица е използвал регистра-
торът при описването на нивите, лозята и другата земя на войнуците. Това не 

49 TD 494, 744–745.
50 Ibidem, с. 744.
51 Срв. по-горе, бел. 2.
52 Според законник от времето на Сюлейман І за водениците, които работят целогодишно, е 

определен данък в размер от 60 акчета, а за половин година се вземат 30 акчета. Това означава, че 
месечният данък за воденица се равнява на 5 акчета (ТИИПБЗ, т. 1, с. 39).

53 TD 77, 785–786.
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е обозначено в документа. Отбелязаните цифри варират обикновено между 5 
и 20, като е по-вероятно те да показват броя на парчетата земя, а не площта в 
дьонюми54. Изглежда че войнуците, както и обикновената рая, залагали преди 
всичко на зърнените култури. Най-вероятно тъкмо със зърно са били засети тех-
ните ниви, които съставляват лъвският пай от площта на войнушките бащини 
(1462 от общо 1783 парчета, или 82 %). Зърното се мелело в 7 воденици, които 
като част от войнушки бащини не били обложени данъчно и е възможно да са 
работели целогодишно. Наред с основните култури войнушкото население е 
отглеждало и различни зеленчуци. За това свидетелстват 110-те парчета земя, 
превърнати в зеленчукови градини. Друга култура, отглеждана сравнително ма-
сово от местното войнушко население, бил ленът. Според описа от 1528/29 г. 
в 45 от войнушките бащини е отбелязана земя за засаждане на лен – общо 57 
парчета55. 

За развитието на скотовъдния отрасъл в Панагюрище през първата поло-
вина на ХVІ в. почти не разполагаме с преки данни. Ако изхождаме от размера 
на данъка върху свинете, събран през 1516 г. от жителите на Панаирище с дру-
го име Отлук (100 акчета на 81 семейства)56, явно панагюрци отглеждали тези 
„мръсни“ от гледна точка на ислямския закон животни само за свои домашни 
нужди, но не и за пазара. Напълно възможно е обаче, като се има предвид, че 
османското законодателство изцяло освобождавало войнуците от данък върху 
свинете57, част от войнушкото население да се е възползвало от тази си при-
вилегия, за да отглежда и свине за продан. По-интересен е обаче въпросът за 
овцевъдството. През 1516 г. в Панаирище с друго име Отлук не са регистрирани 
данъци за овце, плащани от местното раетско население. Но тъй като условията 
в района са изключително благоприятни за развитието на този животновъден 
отрасъл, логично е да предположим, че отглеждането на овце е било съсредото-
чено в ръцете предимно на многобройното тукашно войнушко население, и по-
специално – в ръцете на вече споменатите войнуци-хайманета. Както е добре 
известно, по закон войнуците били освободени от данъци до 100 притежавани 

54 От някои публикации на войнушки регистри и извлечения на данни за войнушки бащини 
ясно се вижда, че размерът на бащините в дьонюми и джериби е доста по-голям от числата, по-
сочени в нашия войнушки регистър (срв. Първева, Ст. Овладяване и организация на аграрното 
пространство в града през ХVІІ век. – В: Контрасти и конфликти „зад кадър“..., с. 316; Недков, Б. 
Османотурска дипломатика и палеография. Т. 2. София, 1972, 198–200). Известна ориентация за 
съотношението между парчета земя и дюнюми можем да получим от регистъра на ленните вла-
дения в Пловдивско и Пазарджишко от 1570 г., където фигурира един списък на ямаците на вой-
нушкия санджакбей. В него са указани първо парчетата земя (най-често между 7 и 15 на човек), 
а след тях – и дьонюмите. На дьонюмите (които, подобно на чифта при мюсюлманите, варират 
в зависимост от плодородието на земята) обикновено съответстват доста значителни числа. За 
пример от този регистър ще посоча, че първият ямак на войнушкия санджакбей от самия Филибе 
– някой си Тодор, притежава 11 парчета ниви, които се равняват на 90 дьонюма (TD 494, с. 678). 
Всичко това ме кара да мисля, че в регистъра от 1528/29 г. става дума за парчета земя.

55 TD 151, 353–359.
56 TD 77, с. 786.
57 ТИИПБЗ, т. 1, с. 282.
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овце58. Отглежданите от тях стада под тази бройка, следователно, нямало как 
да намерят място в регистрите. Като едно косвено доказателство за скотовъд-
ния поминък на голяма част от панагюрските войнуци може да се разглежда и 
обстоятелството, че сред поземлените площи на войнушките бащини в Панагю-
рище са записани общо 127 ливади (средно по три на едно лице), докато в други 
региони на страната на войнук се падат обикновено по една или най-много две 
ливади59. 

В края на изследвания от нас период, през 1570 г., се забелязва голям спад в 
аграрното производство на раетското население. Тогава от него са взимани само 
по 6 муда пшеница на стойност 1400 акчета и смес от други зърнени култури по 
4 муда или 400 акчета. Вече няма събрани десятъци от коноп и лен. Намалени-
ето на добивите от зърнени култури проличава и от по-ниските данъци за петте 
воденици, които работят вече само около три месеца в годината и са обложени 
с по 15 акчета данък. Тази сериозна редукция при основните култури изобщо 
не може да се компенсира от лекото увеличение на дела на някои допълващи 
земеделски дейности като например зеленчукопроизводството60. 

Едно от възможните обяснения за големия спад в земеделската продукция 
би могло да се търси в преориентацията на панагюрци към скотовъдството, за 
чието развитие локалната природна среда давала богати възможности. Поляни-
те по възвишенията около Панагюрище през 70-те години на ХVІ в. явно вече 
са били изпълнени с многобройни стада. Неоспоримо доказателство за бурното 
развитие на овцевъдството може да се открие в добре известния опис на дже-
лепкешаните от 1576 г., който показва, че по онова време някои от жителите на 
Панагюрище отглеждали толкова много овце, че вече се наложило официал-
но да бъдат регистрирани като джелепи61. Действително в този списък липсват 
данни за панагюрски войнуци-джелепи, но никак не е изключено такива да е 
имало. От същата епоха до нас са достигнали султански заповеди, свързани с 
жалби на войнуци от други райони на страната, от които става ясно, че в разрез 
със закона някои провинциални представители на властта записвали по-замож-
ните войнуци в джелепкешанските списъци и че това неправомерно записване 
продължавало въпреки височайшите разпоредби за прекратяване на тази неза-

58 Пак там, с. 279, 282.
59 Срв. напр. бащините на войнуците от района около Филибе (TD 151, 317–345 ) и Софий-

ско (TD 151, 1–48) през 1529 г. или от Никополския санджак през 1548 г. (ТИБИ, т. 5, 39–124). 
60 TD 494, с. 745.
61 Тези панагюрци-джелепи били: Продан Грозю, дължащ 30 овце, Балю Недко – 30, Рум 

Манол – 25, златарят Иван – 25, Рад Злате, нов – 25, Пенчо Неделчо, нов – 25, Рад – 30, Злат Дра-
ган, нов – 30, Рашо Ерменчо, нов – 30, Сенко Драгия, нов – 25, Стрезо Добре, нов – 30, Станчо 
Съботин, нов – 25, Цено Грозю, нов – 30, Добре Драживой, нов – 35, Куман Илия, нов – 25, Драгое 
Драю, нов – 30 (ТИБИ, т. 3, с. 81). Ако възприемем тезата, че съотношението между дължимия от 
джелепина годишен данък и броя отглеждани овце било най-вероятно 1:20 (вж. Грозданова, Е., 
Ст. Андреев. Джелепкешаните..., с. 68), то панагюрските джелепи явно притежавали внушител-
ни стада. 

18 Българското възрожденско общество...
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конна практика62. Преки свидетелства за впечатляващите възможности на пана-
гюрските войнуци в областта на овцевъдството и свързаното с него млекопре-
работване могат да се приведат от ХVІІІ в., когато например неколцина местни 
войнуци се оказват крупни собственици на стада от по пет–шест хиляди овце63, 
а други техни не по-малко богати „колеги“ и съграждани притежават мандри, 
данъкът за които възлиза на десетки хиляди акчета64.

* * *

Съдържанието на един отдавна публикуван османски документ, който ин-
формира за някои прояви на непокорство, инициирани от панагюрските вой-
нуци през 60–70-те години на ХVІ в., звучи като своеобразно продължение на 
реконструираната по-горе от нас на базата само на регистрови данни ранна 
история на Панагюрище. Този документ заслужава да бъде припомнен, но не 
толкова защото подсказва за началото на настъпващата криза във войнушката 
институция, която ще намери пълния си израз през следващото столетие65, кол-
кото заради нещо друго, за което сухите цифри на османските регистри не мо-
гат да ни дадат кой знае каква жива представа. Става дума за демонстрираните 
през ХVІ в. от страна на местното войнушко население самоувереност и дори 
дързост, които, без съмнение, се дължали както на самия „профил“ на изпълня-
ваната от панагюрските войнуци служба, така и на постигнатия вече от някои 
от тях относително висок социално-икономически статус.

Както видяхме, през ХVІ в. Панагюрище било основен резерв за попъл-
ване на войнушките редове в Пловдивско и Пазарджишко, което означава, че 
тежестта на войнуклука и свързаното с него дълго отсъствие от родния край 
падала върху голям процент от жителите на селището. Затова не е учудващо, 
че местните войнуци стават организатори на масови бягства от служба, какъв-
то именно е и случаят, описан в нашия документ. Датиращ от декември 1575 
г., той представлява височайша заповед до пловдивския кадия и до войнушкия 
санджакбей, в която се нарежда петима арестувани войнуци от Панагюрище 
да бъдат изпратени на каторжна работа заради системно неподчинение. Още 
през 1566 г., както се разбира от текста на заповедта, петимата подбудили други 
свои „колеги“ към бягство от служба по време на похода към Сигетвар. Веро-
ятно глобени и наказани с бой за тази им простъпка, провинените панагюрци 
обаче не си взели поука. Напротив, освен че подправяли официалните тескере-
та, удостоверяващи редовното изпълнение на войнушките задължения, в един 

62 Рефик, А. Цит. съч., 31–32; Дорев, П. Цит. съч., с. 13, док № 28; 5 Numaralı Mühimme 
Defteri. Ankara, 1993, № 69.

63 Драганова, Сл. Количествен анализ на овцевъдството в българските земи под османска 
власт от средата на ХІХ век до Освобождението. София, 1993, с. 11; Грозданова, Е., Ст. Андреев. 
Категории население със специални задължения и статут ..., с. 44; Грозданова, Е., Ст. Андреев. 
Джелепкешаните..., с. 77.

64 Мутафчиева, В. Цит. съч., с. 267.
65 Пак там, 262–271. 
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момент те отказали да се подчинят на пристигналия за инспекция в селището 
им държавен чиновник Мехмед Чауш. Поради това в заповедта се настоява за 
неотложното им изпращане в столицата, където да им бъде за наложено отреде-
ното наказание66. Наред със сведенията за нарушения, свързани с войнушката 
служба, в тази заповед се прокрадва и първото известие за имуществено облаго-
детелстване на войнушките първенци от Панагюрище. Някои от тях например 
укривали умрелите местни войнуци и зад гърба на официалната власт увели-
чавали размера на бащините си67. Именно към тази набираща влияние местна 
върхушка ще да са се числели и петимата провинили се войнуци от Панагю-
рище. Косвено доказателство за позициите на петимата е обстоятелството, че 
през 1566 г. те разполагали с достатъчно влияние и авторитет, за да предизвикат 
масово бягство. Начинът, по който те се отнесли с посетилия селото им държа-
вен чиновник, е още една индикация за нарасналото самочувствие на тази нова 
имотна войнушка прослойка. 

Вероятно преди всичко с подкрепата на такива хора е била поддържана 
християнската инфраструктура на Панагюрище и областта. А на панагюрци, 
както показват османските регистри, не са липсвали свещеници още в началото 
на ХVІ в. Според ленния опис от 1516 г., в Панаирище по онова време живеят 
двама православни свещеници – поп Стоян и Костадин папас68. В селището са 
отбелязани също и петима попски синове, явно наследници на трима различни 
свещеници69. Толкова много лица, свързани с църковната институция, са знак за 
наличието на поне една църква в Панагюрище, а не е изключено в това наисти-
на голямо християнско селище храмовете да са били и повече. Чрез наличната 
документация е невъзможно да се докаже категорично прекият материален и 
морален ангажимент на войнуците към местните църкви и манастири, но по-
добна съпричастност изглежда повече от логична. Споменът за нея е намерил 
отражение и в народните предания, например в това за близкия до Панагю-
рище Калугеровски манастир „Св. Никола“. Според това предание специални 
заслуги за оцеляването на християнската обител имали първите заселници на 
Панагюрище, ямболските войнуци, които именно измолили от султан Баязид ІІ 
разрешение за нейната обнова70. 

* * *

Очертаната по-горе картина дава някои реални отправни точки към по-се-
тнешното историческо развитие на Панагюрище и неговия край. 

Още през ХVІ в., както се постарахме да покажем, бъдещето на региона 
било до известна степен предопределено от щастливото съвпадение на няколко 
различни благоприятни фактора: изгодното географско положение на селищата, 

66 Рефик, А. Цит. съч., с. 29.
67 Пак там (Срв. Мутафчиева, В. Цит. съч., с. 263).
68 TD 77, 785–786.
69 Ibidem.
70 Захариев, Ст. Цит. съч., с. 76.
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съхраненият почти еднороден етно-конфесионален състав, и най-вече – специ-
фичният войнушки статут на голяма част от жителите им. В своята съвокупност 
всички те способствали не само за икономическия просперитет на региона, но 
вероятно и за по-силното местно самоуправление, пък и за по-голямата будност 
и борбеност на местното население. 

Никак не е изненадващо, следователно, че далеч преди Възраждането вой-
нуците от Панагюрско, както, впрочем, и „колегите“ им от останалите воени-
зирани категории (мартолоси, дервентджии и др.) по другите български краи-
ща се включват активно в бунтовните надигания на своите сънародници срещу 
иноверната власт. Показателна е например една султанска заповед от време-
то на голямото раздвижване на балканските християни в годините на войната 
между Османската империя и т.нар. Свещена лига (1683–1699). С тази заповед, 
датираща от 1689 г., се нарежда арестуването на неколцина войнуци от селата 
Панагюрище, Мечка и Поибрен, които покровителствали и укривали от властта 
размирния сейменски главатар – хайдутина Балчо, при все че се явявали уж 
негови поръчители71. Цели две столетия по-късно, говорейки за участието на 
същите тези селища в Априлската епопея от 1876 г., Захари Стоянов ще напи-
ше: „Панагюрище и околните чисто български села Мечка, Поибрене, Мухово, 
Петрич и пр. отдавна бяха престанали да съществуват de facto за славната Ото-
манска империя. Полицейските наредби, събирането на данъка, раздаванието 
на правосъдие, градските разпоряжения и пр. бяха напълно преминали под ве-
домството на революционерний комитет...“72. 

Корените на това положение, по всичко личи, били заложени в една много 
по-отдавнашна епоха – още в първите векове след османското завоевание, кога-
то местните панагюрски първенци са организирали важните дела от селищния 
живот и опирайки се на войнушките си права, натрупвали самочувствие, скре-
пено от реални материални възможности. 

71 Рефик, А. Цит. съч., с. 47, док. № 52; Мутафчиева, В. Цит. съч., 261–262.
72 Стоянов, З. Записки по българските въстания. Юбилейно издание. София, 1996, с. 256.
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NEW DATA ON THE VOYNUK POPULATION OF PANAGIURISHTE 
AND ITS REGION IN 15TH –16TH CENTURY

Krastyo Yordanov

(Abstract)

The present study makes public some hitherto unknown data on the demographic 
and economic development of the village of Panagijurishte and its hinterland at 
the early stages of Ottoman rule. The voynuk status of large segments of the local 
population is found as the major agent for the progress of the region in the following 
centuries. Besides, the new source material is utilized to question some myths on 
the voynuk past of Panagijurishte which have been deeply rooted in older Bulgarian 
historiography. 

The study is based mainly on several unpublished ottoman defters, the most 
important among them being the detailed voynuk register of 1528/1529. On the 
evidence of it the author manages to date more precisely another voynuk register of 
the 16th c. which has been published some decades ago.  

Селище     Ниви Лозя Зеленчукови 
градини

Овощни 
градини

Ливади Воде-
ници

Земя за 
засаждане 
на лен.

Панагюрище 1462    14     110    6   127     7    57
Попинци  793   2      46    –    54     8     3
Лесичево  154   32      14    –    6     1     4 
Стрелча  315   2      23    2    31     3     –
Петрич  98   –      6    –        2     1     9
Поибрен77   –   –      –    –    –     –     –
Баня  89   4      5    –    6     1     7
Бъта  234   22     12    4    10     3    21
Черногорово  64   11      8    –    –     –     –
Балдьово  129   20      5    1    2     –     – 
Калугерово  92   36      7    –    2     –     –

77 Регистраторът не е отбелязал имотното състояние на войнуците от Поибрене.

Таблица 3. Войнушките бащини в селищата от Панагюрския край според 
подробния войнушки регистър от 1528/29 г. (BOA, TD 151)

Цифрите в таблицата обозначават брой или парчета обработваема земя.



281

КАТОЛИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 
ЗА РАЗМИРНИТЕ ВРЕМЕНА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 

ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ МЕЖДУ РЕКА ДУНАВ И СТАРА 
ПЛАНИНА В КРАЯ НА XVIII–НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК

Радослав Ст. Спасов

Размирните времена в Османската империя в края на XVIII и началото на 
XIX век са известни като кърджалийско време. За периода са публикувани мно-
жество изследвания, които чрез документалните свидетелства за епохата дават 
реално описание на историческата картина. Архивните документи са най-ве-
че турски, български, както и кореспонденцията на чуждите дипломатически 
представители. Докладите на католическите свещеници, които служат в бъл-
гарските земи под османска власт през този перииод, не са от най-използваните 
извори, а в тях се съдържат достатъчно факти, събития и личности, които дават 
още една гледна точка за размирните времена, годна да допълни и обогати пуб-
ликуваната до този момент информация.

В настоящото изследване ще се направи кратка извадка на документи на 
католическите мисионери без да се претендира за изчерпателност по темата. 
Чрез писмата и релациите на духовниците ще се очертае картината на размири-
ците в днешните земи на Северна България, които тогава са част от Османската 
империя, отразена през мирогледа на чуждите духовици.

Развиващата се вътрешна слабост на Османската империя, започнала през 
седемнадесетото столетие, я довежда в края на следващия век до дълбока кри-
за. Очертавайки процесите на вътрешна и външна нестабилност на страната, 
периодът, в който ще се проследи децентрализацията на държавата, обхваща 
първите прояви на анархията от 1781 до края на 1813 г., когато децентрализи-
цията е преодоляна1. 

След изтеглянето на францисканските мисионери от Никополската католи-
ческа епархия в края на осемнадесетото столетие по настояване на унгарския 
примас българската провинция на ордена се разтурила, а имотите във Влашко 
попаднали под разпореждането на Капистранския орден в Унгария. Близките 

1 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Феодални размирици в Северна България в края на ХVIII и 
началото на XIX век и тяхното отражение във Влахия. – В: Българo-румънски връзки и отноше-
ния през вековете. Т. 1. София, 1965, с. 193.
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връзки на францисканците с Австрия ги компрометирали пред османските вла-
сти и всички усилия, които положила папската курия, за да закрепи тяхното 
оставане в българските земи, били напразни. Така през 1781 г. папа Пий VI 
(1775–1799) предоставил духовната опека над католиците в епархията на пред-
ставителите на нов орден – Пасионистите2.

Орденът на пасионистите е създаден през 1720 г. от Павел дела Кроче 
(1694–1775) и това е първата задгранична мисия за неговите членове, които по 
това време са само италианци3.

Първите духовници от ордена пристигнали в българските земи през Бу-
курещ, където получили ферман за търговци през 1781 г. и през следващата 
година Джакомо Сперандио и Франческо Ферери се установили в епархията4.

Пристигането на първите католически мисионери съвпаднало с настъпва-
нето на размирици в земите между р. Дунав и Стара планина през 1781 г., когато 
в Никополско вилнеят значителен брой разбойници, които, макар и прогонени в 
Русенско, не престанали да тормозят мирното население5. 

През 1783 г. различни кърджалийски главатари започнали да се разпореж-
дат със своите дружини в разглежданите части на днешната Северна България, 
а местните аяни предприели отцепническа дейност, която разклатила реда в 
тази част на Османската империя6.

Потърпевши са всички селища, които попадат в обсега на действие на раз-
бойниците, като през есента на следващата година кърджалийска банда про-
дължава да върлува в Ловешко и Търновско, защото от писмото на мисионера 
Франческо Ферери става ясно, че между селата Бутово, Варнополци и Трънче-
вица действал конен „отряд от 40 убийци, наречени капасъзи“7.

През 1784 г. епископ Павел Дуванлията (1774–1804) поверил на италиан-
ските мисионери и опеката над 12 семейства, избягали от българските земи в 
село Вишово (Влашко), намиращо се близо до р. Дунав. През 1786 г. на грижите 

2 Милетич, Л. Нашите павликяни. – СбНУ, 19, 1903, с. 77. Никополска католическа епархия 
е създадена през 1648 г. въз основа на древната Никополска епархия, която съществувала от V век 
с епископски център Никополис ад Иструм ( село Никюп, Великотърновско). Диоцезът £ обхва-
ща приблизително териториите на днешните Плевенска, Великотърновска, Ловешка, Русенска и 
Разградска области.

3 Giorgini, F. I Passionisti nella chiesa di Bulgaria e di Valachia (Romania). Roma, 1998, p. 9; 
Срвн. Милетич, Л. Нашите павликяни..., с. 77; Stantchev, K. I Francescani e il cattolicesimo in 
Bulgaria fino al secolo XIX. – In: I Francescani nella storia dei popoli balcanici nell VIII centario dela 
fondazione dell Ordine. Centro Interpandimentale di studi Balcanici e internazionali. Universita Ca 
Foscari. Venezia, 2011, p. 51.

4 Archivio „De Propaganda Fide“ [по-нататък APF], Scritture rifferite nei Congressi dal 1778 
al 1797, Bulgaria e Vallachia, V. 7, p. 85 [ по-нататък SC]; Giorgini, F. The history of the Рassionist. 
Rome, 2004, p. 346.

5 Мутафчиева, В. Кърджалийско време. София,1993, с. 58; Същата. Феодални размирици 
в Северна Тракия през края на ХVIII и началото на XIX в. – В: Пайсий Хилендарски и неговата 
епоха. София, 1962, с. 183.

6 Пак там, с. 60.
7 Милетич, Л. Нови документи по миналото на нашите павликяни. – СбНУ, 21, 1905, с. 102 

(Писмото е писано в Ореш на 30 октомври 1784).
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на пасионистите Сперандио и Ферери били оставени седем семейства, които 
също потърсили спасение на север от Дунав (заселени са в село Фламанда). 
Най-вероятно българи католици живеели и в още няколко села във Влашко. 
Едно от тях е Каканов8, а емигранти от конфесионалната група има и в Бра-
гадири9, както и в Семничи10 и Коренция11. Слобозия също е отбелязано като 
селище, в което има изселници покатоличени българи12. 

Несъмнено условията за водене на религиозна пропаганда сред започна-
лата анархия в Османската империя били изключително тежки, а започналите 
центробежни тендеции в земите между Стара планина и р. Дунав допълнително 
усложнили обстановката13.

След изтичането на седемгодишния срок, през който всеки мисионер тряб-
ва да остане в поверенета му енория, двамата пасионисти се възползвали от 
правото да се завърнат в родината си14. 

Геополитическата обстановка на Балканите се усложнява, когато през 
1787–1791 г. избухнала война между Турция и Русия, в която участие взема и 
Австрия15. 

Отношението на властите към католическите свещеници станало още по-
лошо, като се има предвид че са били считани за австрийски агенти, въпреки 
че пасионистите са италианци. Положението на духовниците и паството ста-
нало по-тежко, защото военните действия се пренасли в Никополско, където 
австрийците понесли тежко поражение. Българското население в земите между 
р. Дунав и Стара планина преживявало всички ужаси на войната на свой гръб. 
Не правят изключение и българите католици, както и техните свещеници, които 
били постоянно следени от османските власти като чужденци, които биха шпи-
онирали в полза на австрийците16.

След мира с Австрия от 1791 г. и този с Русия от 1792 г. несгодите за насе-
лението в днешната Северна България продължили с ясно очерталите се аянски 
бунтове и кърджалийски размирици17. 

8 Държавен архив [по-нататък ДА] – Русе, ф. 318К, оп. 1, а.е. 91, л. 5. Селото се намира във 
Влашко, но не може да се установи точно броят на емигрантите, които живеят там. Първото сведе-
ние е от 14 август 1796 г. и най-вероятно там живеят избягали от размириците българи католици от 
Никополската католическа епархия в началото на ХІХ в. В този регистър срещу името на селището 
са отбелязани бракосъчетания, извършени от отец Бонавентура Паолини през 1802 и 1803 г. 

9 Пак там, л. 18–20. Сведения за това село са дадени за първи път от мисионера Бонавентура 
Паолини през 1803 г., там е отбелязано, че селището се намира във Влахия. 

10 Пак там, л. 20. Селото Seminici е с местонахождение във Влахия и там е извършено само 
едно кръщене.

11 Пак там, л. 21. Най-вероятно селото също е във Влашко, но не е локализирано в документа
12 Пак там, л. 23, 24 и 36. Дадени са сведения за Слобозия като селище, където са се устано-

вили емигранти от конфесионалната групa.
13 Archivio Generale Curia Passionisti [ по-нататък AGCP], A IV–III/3–2, p. 1–4.
14 Giorgini, F. I Passionisti..., р. 24.
15 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 202.
16 AGCP, A IV–III/3–5.
17 Милетич, Л. Нашите павликяни ..., с. 81; Giorgini, F. I Passionisti…, р. 18. В член 12 от 

договора между Австрия и Турция е записано, че католическата църква е поставена под опеката 
на Австрия.
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Сключването на мирния договор между Русия и Турция в Яш (1792 г.) дове-
ло до подобряване на отношенията между двете страни. Това дало възможност 
в Османската империя да започнат реформаторски процеси, чиято цел била да 
се спре вътрешният £ упадък18. 

Веднага след сключването на мирните договори в земите между р. Дунав 
и Стара планина отново били изпратени двама пасионисти. Единият от тях бил 
Франческо Ферери, който вече е служил седем години в Трънчевица и заминал 
за родината си в самото навечерие на войната, а другият мисионер бил Михаил 
Хирншваер19.

През 1792 г. бил издаден ферман, с който се призовава населението в раз-
глеждания ареал да подкрепи Високата порта в борбата £ с отцепниците, а ос-
манското правителство било принудено да изпраща нарочни агенти, за да го 
информират за огнищата на неподчинение в земите между Стара планина и 
река Дунав, които вече били обхванати от общата тенденция за отпор срещу 
централизма20. 

Ескалацията на метежни прояви продължила и през 1794 г., когато в Пле-
венско, Севлиевско и Ловешко излезли разбойнически дружини, които отново 
започнали да тормозят населението21.

От началото на 1796 г. датира близкото сътрудничество на кърджалиите с 
видинския отцепник Осман Пазвантоглу, който формирал няколко дивизии, из-
вършили редица рейдове в земите на днешната Северна България. Единствено 
русенският аянин Тръстеникоглу, поради враждата си с видинския отцепник, 
останал верен на Портата и гарантирал лоялността в подчинения му район, за-
ключен между Русе, Разград и Свищов22.

От 1796 г. анархията в румелийските земи на Османската империя дости-
гнала своя най-висок връх, който продължил до началото на деветнадесетото 
столетие. Отцепниците, разполагали със свободна територия, започнали да се 
прегрупират, обединяват и подчиняват един другиму, както и да влизат в до-
говорни отношения помежду си. Централната власт била толкова отслабена, 
че по-големите разбойнически главатари и аяни започнали да воюват помежду 
си, за да овладеят нови територии. Армейските подразделения, които били из-
пращани от Портата, се подвизавали в земите между р. Дунав и Стара планина 
като на чужда територия. При тези условия у местното население се наложило 
убеждението, че тези войски са негови отявлени врагове – в не по-малка степен 
от отцепниците, то отхвърлило всякакви поданически задължения към прави-

18 Дойнов, Ст. Българите в Украйна и Молдова през Възраждането (1751–1878). София, 
2005, 22–23; Същият. Българите и руско-турските войни 1774–1856. София, 1987, 25–65.

19 Софранов, И. Мисията на отците пасионисти в България между 1789 и 1825 г. Рим, 1982, 
30–31.

20 Мутафчиева, В. Кърджалийско време..., с. 98.
21 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 210.
22 Атанасов, Щ. Селските въстания в България в края на XVIII и началото на XIX век и 

създаването на Българска земска войска. София, 1958, с. 63; Срвн. Мутафчиева, В., Ал. Виану. 
Цит. съч., с. 217.
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телството в Истанбул и започнало да използва свои методи за самоорганизация 
и самоотбрана срещу насилията, идващи от двете посоки23.

Кърджалийските размирици се отразили твърде негативно върху работата 
на свещениците, а населението живеело под постоянен страх от действията на 
разбойниците. През 1797 г. при вестта за идването на кърджалиите жителите 
на няколко села напуснали домовете си и се скрили в удобни за защита мес-
та. Опустошенията на бандитите са и причината за смъртта на отец Михаил 
Хирншваер – починал следствие на шока, който изпитал при вида на огромното 
количество трупове, останали след преминаването на кърджалиите24.

През същата година бандитите продължили да опустошават средните час-
ти на днешната Северна България. От записките на Филип Скварчия става ясно, 
че населението от няколко села се обединило, за да може да се опази от набези-
те на разбойниците. Мисионерът посочва, че хората се опасявали от изненадва-
щи атаки на кърджалиите, които, влизайки в дадено населено място, нападали 
първо жените, след което се отдавали на неописуеми безчинства. Накрая оста-
вяли местните жители на практика голи, без да притежават нищо. Насилието от 
страна на разбойниците било толково голямо, че много семейства продължили 
да търсят спасение във Влашко. Скварчия заключава, че свещениците, които 
останали живи по време на войната, не били сигурни дали кърджалиите няма 
да ги убият при някое от своите следващи нападения25.

Разказът на католическия мисионер се потвърждава и от доклад на цен-
тралната власт от същата година, в който се нарежда да бъдат привлечени аяни-
те на Русе, Шумен, Разград и Севлиево, които да започнат военни действия 
срещу Осман Пазвантоглу, както и да бъде защитен Никопол. Явно заповедта 
не дала резултат, защото през ноември видинският отцепник успял да превземе 
Никопол26.

Населението от селата се разпръснало и свещениците също трябвало да 
търсят спасение от разбойниците. Мисионерът Николо Силви прекарал една 
нощ върху леда на замръзнало езеро, за да се спаси от кърджалиите, вследствие 
на което се разболял тежко и починал след няколко дни. Матей Ръждилович бил 
принуден да се скрие в изоставена тъмна хижа, която била пълна с вода. При 
претърсванията на кърджалиите той останал неоткрит, въпреки че обиталището 
му неколкократно било претърсвано от разбойниците27.

Всички села в диоцеза на Никополска католическа епархия продължили да 
са в ареала на действията на разбойниците. Цялата 1797 година била изпълнена 

23 Мутафчиева, В. Кърджалийско време..., с. 159.
24 Sofranov, I. La Bulgaria negli scritti dei missionari passionisti fino al 1841. Roma, 1985, 74–88.
25 Erdogan, M., M. Ferlibas, K. Colak. Ruscuk ayni. Tirsiniklizade Ismail aga ve donemi (1796–

1806). Istanbul, 2009, p. 65.; Срвн. Милетич, Л. Нашите павликяни..., с. 326 (Записки на Филип 
Скварчиа, писани между 1825 и 1834 г. Макар че мисионерът не е пряк свидетел на кърджалий-
ските размирици, неговите бележки отразяват разказите и спомените на оцелелите в размириците 
от началото на деветнадестото столетие).

26 Мутафчиева В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 219.
27 Милетич, Л. Нашите павликяни..., с. 327.
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с опасностите, които носят нападенията на кърджалийските банди. В писмо на 
Ферери от същата година се съобщава, че видинският паша Осман Пазвантоглу 
е изпратил войска по няколко направления в земите между Стара планина и 
р. Дунав28.

През 1798 г. многобройните разбойнически банди в разглеждания ареал 
се сдружили с Гяур Имам, Маджар Али и Еминджик и опустошили селищата в 
Плевенско, Ловешко, Търновско и част от Никополско29.

Своеволията на отцепниците продължили и през следаващата година, ко-
гато рабойническият главатар Хюсенджик, определен като „човек на Пазван-
тоглу“ разорил Ловешко, Търновско, Севлиевско, Никополско и Свищовско30.

През лятото на 1800 г. в района между Търново, Плевен и Севлиево било 
пълно с кърджалийски банди, които използвали Тетевенския и Етрополския 
проходи, за да се изплъзнат от преследването на военните части, лоялни на пра-
вителството в Истанбул. Единственото противодействие, което Портата оказ-
вала срещу отцепниците, били безплодните заповеди за обединение на силис-
тренския валия с аяните на Търново, Севлиево и войските на Плесли Мехмет 
паша31. 

През същата година Осман Пазвантоглу се съюзил с Чингиз Мехмет Гирай, 
а неговият отявлен съперник – русенският аянин Тръстеникоглу, тръгнал на по-
ход срещу Никопол, Оряхово, Плевен и Лом32.

През 1801 г. аянските войски превзели Никопол, но военните действия сре-
щу кърджалиите продължили33.

Информацията от османските документи намира потвърждение в писмо на 
епископ Павел Дуванлията от същата година, от което се разбира, че много ка-
толически семейства продължили да търсят спасение във Влашко. В селището 
Каканов се намирали 60 семейства, във Фламанда 20, а в Римник 16. Жителите 
на село Варнополци избягали във Варден, а тези от Трънчевица се разделили 
– част от тях намерили спасение в Белене, а другите – в Ореш. Населението 
от Лъжани се сдружило с други четири села – православни и турски, за да се 
защитават от разбойническите нападения. Според информацията от писмото те 
се укрепили в непристъпни пещери като вълци, където да потърсят сигурност. 
Според наблюденията на духовника от река Осъм до Видин не се виждали ни-
какви села – или били опожарени от бандитите, или населението им ги напусна-
ло, а Белене било нападнато от 100 кърджалии, които ненадейно нахлули в него 
и започнали да безчинстват34.

В писмо на Матей Ръждилович от 17 октомври 1801 г., писано в Свищов, 
се обяснява подробно кои са командирите на отрядите на Осман Пазвантоглу и 

28 AGCP, A IV–III/1–4. 
29 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 220.
30 Пак там, с. 227.
31 Мутафчиева, В. Кърджалийско време..., с. 238.
32 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., 227–229.
33 Пак там, с. 229.
34 AGCР, A IV–III/2–2, p. 1–5. 
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местоположението на техните части. Манаф Ибрахим бил с дружината си в Су-
хиндол, което било на три часа път от Варнополци. Саръ Гьолю преминал през 
влашкия град Зимнич и се установил в Свищов, а Гяур Имам пристигнал в Рава 
(най-вероятно Ряхово), което е на 13 часа път от Никопол35. 

Следващата 1802 г. била също толкова тежка за населението в земите меж-
ду Стара планина и р. Дунав. Междуособната война между аяните на Русе и 
Силистра, съответно Тръстеникоглу и Йълъкоглу, се разгоряла отново, а един от 
верните на Осман Пазвантоглу генерали – Манаф Ибрахим, нападнал Влашко, 
след което ударил и Тръстеникоглу36.

В писмо на мисионера Бонавентура Паолини от същата година, писано в 
Ореш, се съобщава, че докато се намирал в Белене, една нощ дошли кърджали-
ите от село Татарете, които ограбили местното население. Заради постоянната 
опасност от разбойнически нападения, жителите на Ореш били принудени да 
продадат имуществото си, да оставят реколтата си и да отидат в Свищов, където 
да потърсят спасение. В селото имало султанска военна част, която бързо вля-
зла във връзка с кърджалиите от Татарете, с които започнали съвместни дейст-
вия по ограбването на местното население. Според сведенията на мисионера 
разбойниците изгорили много къщи с жито и всякакви храни, което обричало 
селяните на глад. Разбойниците били толкова настървени за пари, че претърс-
вали всяко място в селото и че не останала педя земя неразкопана. Много от 
жителите на Ореш избягали в Свищов, за да потърсят спасение, но като изоста-
вили къщите и имотите си, били принудени да живеят бедно в тежките зимни 
условия. Въпреки че в Свищов била дислоцирана турска военна част, лоялна на 
Високата порта, целта и на кърджалиите, и на верните на султана войници била 
една и съща – ограбване на населението. Пътищата били контролирани от кър-
джалиите и не било възможно да се установи връзка с другите села в района37.

В писмено изложение от 4 март 1802 г. отец Бонавентура Паолини съоб-
щава, че част от жителите на Белене и Ореш са се завърнали в своите села, но 
други били още в Свищов, защото нямали достатъчно сигурност за живота си. 
Селата в района – Дяково, Стрижаров и Петокладенци, вече били унищожени, 
а Татарете оцеляло само наполовина, защото служило като база на кърджалии-
те. Лъжанското население още пребивавало в метириза заедно с енорийския си 
духовник Матей Ръждилович. Седем човека от Петокладенци били хванати от 
разбойниците, като за двама от тях бандитите поискали 400 гроша откуп. Бона-
вентура Паолини заявява, че е по-добре да стоиш в метириза при Матей Ръж-
дилович, който се защитавал успешно със своите пасоми, отколкото да преби-
ваваш в Свищов, където всеки ден бил изпълнен с опасности и несигурност38.

35 Милетич, Л. Нови документи..., с. 36.
36 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит съч., 229–231.
37 AGCP, A IV–III/1–4, р. 1–5. Писмото е писано през януари 1802 г. Документът е повреден 

на няколко места; Срвн. Милетич, Л. Нови документи..., с. 37.
38 Милетич, Л. Нови документи..., с. 38.
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През 1803 г. положението на населението в разглежданите части на днеш-
ната Северна България продължава да е все така тежко. Видинският отцепник 
не преставал да води активна кампания срещу русенския аянин Тръстеникоглу, 
като демаркационната линия между двете воюващи страни минавала през цен-
тралната част на Северна България39.

От писмо на мисионера Бонавентура Паолини от 25 март, писано в Сви-
щов, се вижда, че населението, което се върнало в своите села, било принудено 
пак да бяга, за да се спаси от кърджалийските банди, а тези, които се намирали 
в метиризите, продължавали отчаяно да се съпротивляват. Според данните на 
католическия мисионер в Свищов се събрали жителите на Белене, Ореш и Пе-
токладенци. Преди да се установят в града, жителите на Ореш е трябвало да 
издържат разквартирувана военна част от 1400 човека, които взели всичката 
храна от населението и особено брашното, при положение, че на два часа път от 
селото се намирали кърджалиите. Командирът на военната част в Белене не се 
съобразил със заповедта на свищовския управител да се транспортират до града 
жените и децата, а ги затворил в селото в най-големия студ. След като войни-
ците напуснали селото цялото население тръгнало към Свищов, за да търси 
спасение. По пътя беленчани преминали през село Ореш, разорено от кърджа-
лиите, които почти всеки ден претърсвали къщите за пари и жито. Населението 
от Петокладенци било бито и обрано от кърджалиите, като много от хората 
били измъчвани с огън, за да признаят къде са скрили парите си. Жителите на 
Трънчевица потърсили спасение в метириз, където отбивали атаките на раз-
вилнелите се разбойници. Католическият духовник разказва, че целият район 
между Свищов и Никопол е разорен от кърджалиите, а селата на православните 
били подложени на тежки издевателства. Мисионерът споделя и една любо-
питна подробност от поведението на част от мъжете, които вместо да се молят 
за опрощение на греховете си, казвали „хайде да ходим в кръчмата да пийнем 
малко вино, за да забравим кахъра“40.

За събитията през същата година пише и потърсилият спасение в метириз 
със своите енориаши Матей Ръждилович. След изтеглянето на кърджалиите 
през лятото на 1803 г. много от хората, които се били затворили в метиризи, 
били готови да се разбягат, защото нямали намерение да прекарат зимата при 
такива лоши условия. Част от укрилите се искали да отидат при аянина на Ни-
копол, като няколко семейства от Петокладенци и Трънчевица успели да избя-
гат във Влашко. Понеже жителите на Белене и Ореш успели да ожънат реколата 
си и да я пренесат в Свищов, щели да прекарат зимата там, защото селата им 
вече били изгорени41.

От писмо на Матей Ръждилович, писано на 31 декември 1803 г., става ясно, 
че положението на населението в земите между р. Дунав и Стара планина оста-

39 Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 233.
40 Милетич, Л. Нови документи..., с. 39.
41 Пак там, с. 40.
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вало непроменено. Мисионерът споделя, че се намирал в метириза, но от вре-
ме на време обикалял селата от епархията, колкото били останали незасегнати 
след действията на разбойниците. Духовникът разказва, че хората стоели обути 
и облечени, за да могат винаги и при най-малката опасност да тръгнат да бягат, 
без да се интересуват от роднините или имота си, а само искали да се спасят. 
Страхът от кърджалиите бил дотолкова вкоренен в съзнанието на всички, че 
според думите на мисионера бил проникнал дори в костите на местните. За 
Ръждилович всички – и българи, и турци, говорели само за едно – за анархия-
та в страната, която съсипвала психиката на хората, очакващи продължението 
на размириците със странно примирение. Според неговото мнение метиризът 
край Лъжане бил по-безопасен за презимуване, отколото животът по селата, 
като добавя, че дори при село Заркалово също имало укрепление, където хората 
от околните села да потърсят спасение42. 

В писмо от 1804 г. мисионерът Бонавентура Паолини разглежда обстойно 
политическата обстановка в земите на днешната Северна България. Той раз-
казва, че Осман Пазвантоглу, който управлявал Видин, е достигнал до владе-
нията на русенския аянин Тръстеникоглу. Духовникът трябвало да предостави 
на своя субаша ферманите, които му давали право да извършва своята дейност, 
след като ги занесе първо за потвърждение при Тръстеникоглу. Италианският 
свещенник получил препоръки от австрийския, руския, френския и английския 
дипломатически представители в Букурещ, които занесъл в Русе, за да му бъдат 
признати правата да служи сред католическата общност в епархията43.

Бонавентура Паолини описва посещението си при Тръстеникоглу, който 
според него владеел териториите, включващи Търновско, Русенско и Разград-
ско. Католическият мисионер отишъл в Русе, който, според впечатленията му, е 
укрепен град, а Тръстеникоглу живеел на един остров в река Дунав44.

От писмото на мисионера става ясно, че Тръстеникоглу бил признат от сул-
тана за легитимен управител, докато Осман Пазвантоглу продължавал с разбой-
ничеките действия в земите между Стара планина и река Дунав като бунтовник 
срещу Високата порта и нямал никакъв респект към нея, заплашвайки дори 
столицата Истанбул45.

След посещението си в Русе мисионерът обиколил останалите католически 
села в Никополска католическа епархия, за да провери състоянието на своите 
пасоми, но установил, че много от представителите на конфесионалната група 
все още не се били върнали в своите села поради страха от кърджалиите46. 

Голяма част от жителите на селата Лъжани, Трънчевица и Варнополци се 
намирали с отец Матей Ръждилович в метириза, а част от избягалите на север 
от р. Дунав все още пребивавали в близкото до Русе влашко село Слобозия47.

42 Пак там, с. 40. Село Заркалово е трудно да бъде идентифицирано, защото днес такова няма.
43 APF, SC dal 1798 al 1815, Bulgaria e Vallachia, V. 8, p. 122.
44 Ibid., p. 122.
45 Ibid., p. 122.
46 Ibid., p. 123.
47 ДА – Русе, ф. 318 К, оп.1, а.е. 91, л. 20.

19 Българското възрожденско общество...
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В европейската политика настъпили нови събития, които отново довели 
до напрежение в международната обстановка. Франция се превърнала в голяма 
военна сила и нейната мощ катализирала враждебното отношение на Англия, 
Австрия и Прусия. Турция и Русия не демонстрирали неприязън към Париж, но 
Наполеоновите победи в Средиземноморието поставили двете държави пред 
необходимостта да сключат на 23 септември 1805 г. съюзен договор, в чиито се-
кретни клаузи френската политика била определена като завоевателна. Тайните 
споразумения предвиждали Високата порта да подкрепи руския император при 
евентуален руско-английски съюз срещу Франция или да води политика, неза-
сягаща интересите на Петербург48.

След Наполеоновата победа при Аустерлиц (2.ХІІ.1805 г.) в Цариград взе-
ли връх франкофилските настроения и обстановката на Балканите отново се 
променила. Владетелите на Влашко и Молдова били свалени и няколко руски 
кораба били задържани незаконно в Босфора. Победата на Наполеоновите вой-
ски над Австрия и Прусия окончателно затвърдила профренските позиции на 
Високата порта, а на 28 октомври 1806 г. руски военен корпус навлязъл в Ду-
навските княжества49.

На фона на големите външнополитически процеси от писмо на Матей Ръж-
дилович от 26 юли 1806 г. се вижда, че кърджалийството в земите между Стара 
планина и р. Дунав вече било значително отслабено и в Свищов останали само 
четири къщи с католици, или общо десет човека, тъй като другите вече се били 
върнали по родните места50.

През 1807 г. Франческо Ферери съобщава, че католическото население от 
епархията продължило да живее разпиляно в различни селища във Влашко – 
Къмполунг, Римник и Крайова51.

За около четири–пет години настъпил период на относително спокойствие, 
през който нямало големи сътресения, за да оказват негативно влияние върху 
населението на днешната Северна България, но през 1808 г. геополитическата 
обстановка на Балканите коренно се променила. Избухването на Руско-турската 
война 1806–1812 г. станало причина през 1808 г. руските войски да достигнат 
българските земи. Турската армия била отблъсната от днешната Североизточ-
на България и руските военни съединения превзели Силистра, Русе и Свищов. 
След изтеглянето на турските части българското население на север от Балкана 
започнало да преминава с руснаците отвъд Дунав. Това е често срещано явле-
ние, целящо да спаси мирното българско население от отмъщението на турците, 
като в емигрантския поток се включили и пасомите на никополския епископ52.

48 Новичев, А. История Турции. 2. Новое время, часть первая (1792–1839). Ленинград, 
1968, 75–77.

49 Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение 1800–1812. София, 1979, 
с. 113.

50 Милетич, Л. Нови документи..., с. 40.
51 AGCP, A IV–III/3–2, p. 1–9.
52 Дойнов, Ст. Българското националноосвободително…, 112–136. 
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Българите католици се пръснали по влашките села, като част от тях отсед-
нали в Чопля (край Букурещ). Селото било предоставено от руските военни 
власти на преселниците, а католическият епископ в Букурещ получил опеката 
над него, като селото поело ангажимента да му плаща малък годишен данък. 
Двамата духовници, организирали преселението, поели отговорността пред 
руснаците временно да управляват Чопля и същевременно да получават от тях 
заплата. Организирано било и местно самоуправление, като един от селските 
първенци бил избран за чорбаджия – т.е. за кмет, а няколко други негови съсе-
ляни били определени за съветници. Въпреки агитацията на двамата мисионери 
за емигриране на енориашите, епископ Ферери бил против преминаването на 
север от Дунав и продължил да отстоява позициите си, като уговарял пасомите 
си да се върнат обратно53.

Поради вътрешните неуредици в общността, много от представителите на 
конфесионалната група започнали да мислят за връщане в родината. Най-тежко 
приемали изгнаничеството тези от преселниците, които не живеели в Чопля, а 
били пръснати сред румънците във Влашко. Хората в Чопля били в по-добро 
положение от останалите поради това, че цялото село се състояло от преселни-
ци българи католици, които имали собствено самоуправление, както и църква 
със свещеник54.

Едва ли само агитацията на двамата духовници е изиграла основна роля за 
преселването на католическо население на север от река Дунав, а и мисионери-
те пасионисти от началото на ХІХ век тъкмо започнали да поставят основите на 
своята дейност, макар и съпътствана от липсата на свещеници за всички енории 
и от постоянната заплаха от кърджалиите в Османската империя. Най-вероят-
ната причина за преселението на пасомите от Никополска епархия, според Ми-
летич, била да се спасят от трудния, непосилен и несигурен живот в Турция55.

 На следващата година емигриралите във Влашко българи католици се при-
бирали по родните си места, с изключение на тези от Чопля, откъдето се върна-
ли много малко. За обратното си придвижване католиците изпратили делегация 
от двама души в Свищов, които да преговарят с османските власти за своето 
прибиране. Турците бързо дали разрешение и обещавали да върнат имотите им, 
както и да опростят данъците от последните четири години. Условията за връ-
щането били спазени с изключение на това за данъците56. През 1814 г. две трети 
от населението на епархията се върнало в земите на юг от р. Дунав57. 

Въпреки че съществуват множество изследвания, посветени на размирните 
времена в Османската империя в ареала между р. Дунав и Стара планина за 
периода от края на ХVIII и началото на XIX в., документите на католическите 
мисионери не са от най-използваните. В свидетелствата за епохата, написани 

53 Милетич, Л. Нашите павликяни ..., с. 86.
54 Giorgini, F. I Passionisti …, 22–24; Срвн. Милетич, Л. Нашите павликяни..., с. 84.
55 Милетич, Л. Нашите павликяни…, с. 87.
56 Пак там, с. 88.
57 Sofranov, I. La Bulgaria…, 98–103.
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от духовниците в Никополска католическа епархия, се съдържат множество фа-
кти, чрез които могат да се приведат допълнителни подробности за процесите 
на анархия и разбойничество в разглеждания период от време. Благодарение 
на обстоятелството, че монасите са чужденци и преки свидетели на събитията, 
които описват, запазените документи могат да бъдат използвани от изследовате-
лите на кърджалийството като допълнителен изворов материал за обществено-
политическото състояние на териториите на днешна Северна България.

В техните писма са запазени множество данни за основните играчи на 
поли тическата сцена, за главните военни командири, за бойните действия меж-
ду отделните отцепници и Високата порта, както и за безчинствата на кърджа-
лийските банди. Съобщенията за опожарени и обезлюдени села, за дислока-
цията на изпратените от Истанбул бойни части, както и за движението на раз-
бойниците и формированията на аяните са доста изчерпателни. С най-големи 
подробности е описан животът на мисионера и неговите пасоми, което създава 
цялостна картина на смутното време. За разлика от официалните документи в 
писмата се прави описание на житието на обикновенния човек – откриват се 
страхът, отчаянието, мизерията и желанието за спасение на обикновените хора, 
благодарение на които се слиза на микронивото и се дава ясна представа за чо-
вешките взаимоотношения.

CATHOLIC DOCUMENTS RELLATED TO THE TIMES 
OF UNREST IN THE BULGARIAN LANDS UNDER THE OTTOMAN 
RULE BETWEEN THE DANUBE RIVER AND THE STARA PLANINA 

MOUNTAIN AT THE END OF THE EIGHTEENTH–BEGINNING 
OF THE NINETEENTH CENTURY

Radoslav Spasov

(Abstract)

In the documents of the Catholic missionary in the Nickopolska Catholic eparchy 
are held many facts trough which we can find further evidence of the anarchy and 
pillaging that took place in the sought period of time in the lands of, what is today, 
Northern Bulgaria.

Thanks to the circumstances, that the monarchs were foreigners and direct 
witnesses who described the situation, the archive materials can be used by researchers 
of Kurjali as an extra source of material for the public-political conditions of, what is 
today, Northern Bulgaria.

In contrast to the official documents, in the letters we can find a description of 
the mood of ordinary people, which included – fear, despair, misery and the hope of 
saving their lives. In this sense the letters bring us to the micro-level of their lives and 
we are given a detailed idea of human relationships.   
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НАУЧНИЯТ АРХИВ НА БАН 
КАТО ИЗВОР ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ 
(ПО ДОКУМЕНТИ ОТ АРХИВНИЯ ФОНД НА ФЕЛИКС КАНИЦ)

Ружа Симеонова, Цветана Величкова

Научният архив на БАН води началото си още от създаването на Българ-
ското книжовно дружество (БКД) в Браила на 12 октомври 1869 г. и е един от 
най-старите архиви в България. Той съхранява документи на наши и чуждес-
транни книжовници и учени, хора на изкуството и културата, политици, чле-
нове на БКД и БАН. Тези документи са извор както за историческото развитие 
на страната ни, така и за историята на българската наука. Архивите съдържат 
много и разнообразни сведения за важни исторически събития и в частност за 
регионалната история на България. Пример за това е архивният фонд на чуж-
дестранния и почетен член на БКД Феликс Филип Каниц, който има уникална 
историческа и художествена стойност. 

В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. новите икономически, политически 
и културни промени в Европа пораждат определен интерес към неизследваните 
страни на Балканите. Унгарският пътешественик, етнограф, археолог, географ 
и художник Ф. Каниц е личност с изключително значение и принос за опозна-
ването на българските земи в годините непосредствено преди Освобождението 
на България. Роден е на 2 август 1829 г. в гр. Обуда (Стара Буда) в богатото и 
многолюдно семейство на Емануел и Юдита Каниц. Финансовите възможнос-
ти на бащата дават възможност на младия Феликс да се посвети на обучение, 
което му е присърце – цигулка и рисуване. След завършване на специализирано 
училище през 1842 г. Ф. Каниц, останал вече пълен сирак, се установява на 
работа като „гравьор-практик“ в литографския институт на Винце Грим. Живо-
тът, прекаран близо до Грим, го среща с много учени и художници и тази среда 
впоследствие изиграва решаваща роля при оформянето на неговите професио-
нални интереси1. По-късно се преселва във Виена, където продължава работата 
си като гравьор в Литографския институт на Едвар Зингер. В продължение на 
8 години изучава история на изкуствата в различни училища във Виена, Нюрн-

1 Фехер, Г. Феликс Ф. Каниц – живот, пътувания и научно дело. София, 1936, 6–7.
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берг, Дрезден и Мюнхен. В края на 1848 г., след като изпраща собствена рисун-
ка, която изобразява пожар в дворцовата библиотека на Виена, е привлечен като 
сътрудник на станалото впоследствие изключително популярно информацион-
но издание Илюстрирте цайтунг2. Ф. Каниц продължава да пътува из Европа, 
посвещава времето си за изучаване на архитектурата и изкуството, като отделя 
специално внимание на готиката.

През 1858 г. като сътрудник на Илюстрирте цайтунг Каниц заминава за 
Балканите, за да проучи и отрази започналите размирици в Босна, Херцеговина, 
Черна гора и Далмация. За тази своя мисия получава подкрепата на австро-ун-
гарския император Франц Йосиф. За пръв път Каниц стъпва на българска земя 
на 11 юли 1860 г.3 В Ниш влиза в контакт с местното християнско население (за 
което отбелязва, че е българско), разбунтувано срещу гръцкото духовенство. 
Българите му правят дълбоко впечатление и той посвещава дълги години от 
живота си на проучването на техните земи, нрави и обичаи. От 1860 до 1875 г. 
Каниц кръстосва Дунавска България 18 пъти4. Пътуванията му са тежки и не-
предвидими, с оглед на тогавашните условия, и често са свързани с премеждия 
и рискове. Срещите му с българското население в градчетата и селата са твърде 
интересни и поучителни. Именно те му дават възможност да определи нали-
чието на така наречения от него „просветéн граждански елемент“, носител на 
идеята за българско училище, българска църква и българска самостоятелност. 

2 Илюстрирте цайтунг (Illustrierte Zeitung). Илюстровано списание, излизало от 1843 до 
1944 г., основано от Йохан Якоб Вебер.

3 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Т. 1. София, Изд. „Борина“, 1995, 9–10.
4 Каниц, Ф. Градът Ловеч. Ловеч, 1902, с. 10.

Град Никопол на р. Дунав. Рисунка с молив
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Съдбата връща Ф. Каниц отново в българските земи през 1879 г., когато 
пристига като личен гост на княз Александър Батенберг. Пет години по-късно, 
през 1883 г., отново е поканен за тържествата по случай годишнина от Освобож-
дението на Княжеството. Тогава за заслуги към българската държава5 е награ-
ден с орден „Св. Александър“ ІІ ст. и е обявен за почетен член на Българското 
книжовно дружество (БАН). Феликс Каниц притежава и други отличия. Той е 
рицар на австрийския орден „Франц Йосиф“ и на австрийски медал „За наука 
и художество“. Награден е с руски орден „Св. Станислав“ и „Св. Ана“ с бри-
лянти, със сръбския „Св. Сава“, със саксонски орден „Албрехт“ и медал „За 
изкуство и наука“.

Ф. Каниц е автор на едно от най-добрите произведения в пътеписната ли-
тература от втората половина на ХІХ в. Това е „Дунавска България и Балканът. 
Исторически, географски и етнографски пътни студии от годините 1860–1875“. 
Първият том излиза от печат през 1875 г.6 и е посрещнат с голям интерес от ев-
ропейската общественост. В предговора си авторът прави една от най-пълните 
и обобщаващи оценки за българите, като ги представя не само като най-много-
бройния народ на Балканите, но и с големи умствени заложби, трудолюбиви и 
способни7. През 1876 г. в Русия се появява превод на книгата, озаглавен „Дунай-
ская Болгария и Балканский полуостров“8. Можем да кажем, че наблюденията и 
заключенията на Каниц потвърждават вижданията на руските учени, военни и 
политици за България в нейните „Санстефански“ граници9. Значително по-къс-
но във времето, през 1932 г., „Българска историческа библиотека“ издава само 
част първа на оригиналния труд на Ф. Каниц „Дунавска България и Балкана“10. 
През 1995 г. излизат пълните три тома с допълнение от статии, карти и показа-
лци – именен, географски и предметен11. 

Още приживе Ф. Каниц грижливо натрупва и съхранява своята кореспон-
денция, рисунки, скици, графики, карти, фотографии и др., като по този начин 
събира един многообразен и изключително ценен архив. След смъртта му из-
пълнител на завещанието му е неговият племенник Жак Каниц. На 28 ноември 
1929 г. той известява Българската академия на науките, че изпраща част от ар-
хивното и художествено наследство на Ф. Каниц в София. Пратката съдържа 4 
сандъка с фотографии, няколко антични предмета и минерали, ръкописи, до-
пълнение към съчинението „Дунавска България и Балканът“, както и лична-

5 Динеков, П. Към въпроса за отношението на българите към делото на Ф. Каниц. – Сп. 
БАН, 63, 1942, с. 117.

6 Том 2 излиза през 1877 г., а том 3 – през 1879 г.
7 Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan. Historisch-geographisch-etnographische 

reisestudien aus den jahren 1860–1875. 1. Band. Mit 20 illustrationen in texte 10 tafeln, elnem 
gebirgsprofil und einer karte. Leipzig, 1875, V–VI. 

8 Каниц, Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров. Исторические, географические 
и этнографические наблюдения 1866–1875 гг. Санкт-Петербург, 1876.

9 Айрапетов, Ол. О причинах начертания Сан-Стефанских границ Болгарии.< zapadrus.su/
slavm>.

10 Книгата излиза в превод от Т. Иванов и предговор от Страшимир Славчев.
11 Последното допълнение излиза през 2003 г.
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та му библиотека. Месец по-късно секретарят на БАН Ив. Пеев12 потвърждава 
тяхното получаване и благодари на Ж. Каниц за дарението13. Посредник при 
получаването на този ценен архив е българският посланик във Виена Тодор 
Недков14. 

През 1929 г. БАН подготвя тържествено честване на 100-годишнината от 
рождението на Феликс Каниц. На него е поканен да присъства и Жак Каниц, по 
това време висш чиновник във Виена15. Организирана е научна сесия, на която 
доклади за приноса на Ф. Каниц към българската наука изнасят членовете на 
БАН Анастас Иширков16, Стоян Романски17 и Богдан Филов18. В своите рефера-
ти тримата професори, всеки от тях – специалист в своята област, представят 
Каниц като географ, етнограф и археолог19. 

През 1936 г. БАН получава нова пратка. Тя пристига с посредничеството 
на Българската царска легация в Будапеща и представлява „каса, съдържаща 
акварелни рисунки от г-н Каниц“20. Това са 34 оригинални акварела21, които 
пресъздават едни от най-прекрасните кътчета от българските земи. Така, в про-
дължение на почти едно десетилетие, се оформя изключително богатият и не-
традиционен архив на Ф. Каниц, който днес се съхранява в Научния архив на 
БАН. 

Основната част от този толкова ценен, специално за българската наука 
архив, са т.нар. илюстративни материали. В преобладаващата си част това са 
моливни скици, кроки22 и рисунки на местности, градове, планински върхо-
ве, характерни за времето си оръдия на труда, исторически паметници, битови 
сцени, национални облекла и др. Тук се срещат и оригинални рисунки с туш, 
печатни гравюри, литографии и пр., част от които са свързани с бита, историята 
и културата на Австро-Унгария и на някои съседни на България страни. В този 
документален масив могат да се видят и много интересни фотографии, чиято 
ценност е свързана както с изобразените типажи и обекти, така и с продукцията 
на най-ранните балкански фотографски ателиета. Тук има също така сбирка от 

12 Иван Пеев-Плачков (1864–1942). Общественик, просветен деец и политик. Министър на 
Народното просвещение в правителствата на Т. Иванчов, Р. Петров, Ив. Ев. Гешов и Ст. Данев. 
Действителен член (1900 г.) и секретар на БАН (1911–1933).

13 НА БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 556, л. 82, 84; а.е. 581, л. 28, 29. 
14 Тодор Недков (1869–1950). Завършва консерватория в Русия и политически науки в Па-

риж. Дипломат от кариерата, консул и пълномощен министър в Скопие, Битоля, Будапеща, Берн 
и Виена, баща на художничката Вера Недкова.

15 НА БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 543, л. 111, 113, 114.
16 Анастас Иширков (1868–1937). Основател на географската наука в България, учен и пре-

подавател, член на БАН (1904 г.).
17 Стоян Романски (1882–1959). Езиковед-славист и етнограф, действителен член (1929 г.) 

и секретар на БАН.
18 Богдан Филов (1883–1945). Археолог, историк на изкуството, преподавател и политик. 

Член на БАН от 1918 г., председател на Академията (1937–1944).
19 Фехер, Г. Феликс Ф. Каниц – живот, пътувания и научно дело…, с. 113.
20 НА БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 619, л. 39, 40.
21 НА БАН, ф. 6 к, а.е. 46, 55, 99.
22 Кроки – скици на местности.
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ценни географски карти на България и Балканите. Но в действителност най-
ценната част от архива е посочената по-горе сбирка от акварели от български 
градове, местности и манастири.  

Бегли сведения за акварелите от фонда на Каниц могат да бъдат открити в 
кореспонденцията му с д-р Параскев Стоянов23. При пътуването си от Търново 
през Севлиево за Ловеч и Свищов Ф. Каниц старателно изучава и описва ис-
торията на така наречения „алтън“ Ловеч. В последните години от живота си 
той си кореспондира с д-р П. Стоянов, който по това време е старши лекар в 
държавната първостепенна болница на Ловеч. В писмо от 29 май 1902 г. до него 
Ф. Каниц съобщава: „За моята „сбирка от акварели“ и за моите скици из кня-
жеството, за които Ви споменах, ще може да ви разправи подробно някогашния 
виенски търговец (сега в Русе) заслужилият съотечественик Георги Киселов24, 
който им има каталога“25.

Именно този каталог информира, че за пръв път картините са експонира-
ни през 1885 г. във Виена, на изложба, организирана от „Австрийското дру-
жество за изкуство“. Идеята за експозицията е подбудена от необходимостта 
да се съберат средства в помощ на пострадалите в Сръбско-българската война. 

23 Д-р Параскев Стоянов (1876–1940). Лекар-хирург, общественик и основоположник на 
здравното дело в България. Известен е и с проучванията си за град Ловеч, за В. Левски и револю-
ционното дело в страната.

24 Георги Киселов (1826–1905). Български търговец във Виена.
25 Каниц, Ф. Градът Ловеч…, с. 19.

Църквата „Успение Богородично“ в двора на Троянския манастир. Рисунка с молив



298

Каталогът е озаглавен „Картини от театъра на военните действия от Сърбия, 
България и Източна Румелия, според оригинални скици на пътешественика по 
Ориента Ф. Каниц, изпълнени от Л. Е. Петровиц, А. Рийгер и А. Вийн 1885“26. 
От него идва и отговорът на една дългогодишна заблуда, свързана с авторството 
на акварелите. Въпреки че съществуват и други податки, в конкретния случай 
каталогът дава категоричен отговор кои са авторите на акварелите. Именно те 
– Петровиц, Рийгер и Вийн, са били вдъхновени от уникалните скици и гра-
фични изображения, създадени от Каниц по време на пътуванията му по бъл-
гарските и сръбските земи. Интересно е все пак как идеята, че акварелите са 
дело на самия Феликс Каниц се е задържала толкова трайно в съзнанието на 
обществото. Каниц е учил в художествено училище, бил е талантлив гравьор с 
наистина вярно око и точна ръка. Но никъде няма информация, че е изучавал и 
практикувал живопис. Проф. Ст. Романски в книгата си „България в образите 
на Феликс Каниц“ посочва някои несъответствия в изображенията, които не би 
могъл да допусне човек, който непосредствено е наблюдавал обектите. Негово-
то мнение е, че това доказва участието на лица (художници), които не са имали 
пряк поглед върху живота на местното население по онова време27. Очевидно 
е, че акварелите са дело на художници, които са ползвали не само определени 

26 Оригинално заглавие: Вilder vom Kriegsschauplatze aus Serbienq Bulgarien und Ost Rumelien 
nach Originalskizzen des Orientreisenden F. Kanitz ausgeführt. L. E. Petrovits, A. Rieger u. A. Wien, 
1885.

27 Романски, Ст. България в образите на Феликс Каниц. София, 1939, с. 26.

Римска крепост „Коритен“ при с. Лютиброд. Рисунка с молив
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скици, създадени от Ф. Каниц, но вероятно и неговите непосредствени съвети. 
В резултат са се появили тези прекрасни и топли акварели, които пресъздават 
(макар понякога и не много точно), отдавна загубени мигове от нашето минало.

Както вече посочихме, основният масив от илюстративните материали от 
фонда на Каниц са правените от натура моливни скици и рисунки, понякога 
дори върху части от тетрадка, отделни парчета картон и пр. Някои от тях са на-
правени по време на пътуването му в Дунавска България и впоследствие служат 
като основа за изящните гравюри, украсили неговото тритомно издание. 

При единадесетото си преминаване на Балкана Каниц обхожда Североза-
падна България28. Той пътува по река Огоста и нейните притоци – Скът, Цибри-
ца и Темска, открива и описва селища, местности, забележителности, извършва 
картографски заснемания и изчисления, определя с анероид надморската ви-
сочина на брега и платото на река Огоста, Берковица, Враца и други отделни 
точки по пътя си, впечатлява се от различните обичаи, археологически и архи-
тектурни паметници и т.н. 

На път от Враца към Лом Каниц пресича р. Огоста при Долна Кутловица, 
като отбелязва в пътеписа си „Дунавска България и Балканът“ следното: „Ми-
нахме покрай една паланка с кръгли кули, долната част и основата на която са 
сигурно римски29. Скоро ни се представи субашията30 на селото, а заедно с него 
и няколко селски първенци... Тук наред с други незначителни неща научих, че 
в селото има само 15 български къщи, докато броят на турските е 70, а на чер-
кезите 65. В близкото село Малка Кутловица31 – [има] само българи. Още преди 
1877 г. българите са съставлявали множество в Берковската каза, тъй като само 
в 9 те живеят смесени с турци, черкези и татари. След като последните напус-
наха България, Кутловица32 сега е единственото село по течението на Огоста, 
където още живеят мюсюлмани“33. 

Впечатлен от българската земя и нейното плодородие край днешна Мон-
тана Каниц прави своята рисунка34 „Харман край Огоста“ и обяснява: „Както 
вече отбелязах, всички процеси, свързани със земеделието, се намират при бъл-
гарите на по-високо равнище на развитие, отколкото при турците, албанците, 
сърбите и същинския Ориент. Но влиянието на последния се чувства все още 
особено при вършитбата... Понякога вършачката – шейна, се състои от широки, 
извити отпред дървени дъски, имащи по долната си част тесни цепнатини, в 
които се поставят остроръбести кремъци или други режещи камъни. Тази вър-
шачка – шейна, натежала поради седналите върху нея хора или от товара камъ-

28 Вж. Каниц, Ф. Дунавска България и…, т. 2, 291–307.
29 Навярно това са останките на римската крепост „Кастра ад Монтанензиум“ („Крепост в 

планината“) – днес намиращи се на височината „Калето“ в югозападния край на Монтана.
30 Субашия – турски полицейски началник на град или село.
31 Дн. квартал на гр. Монтана.
32 Днес гр. Монтана.
33 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Т. 2…, 300–301.
34 Самата гравюра е дело на друг художник.
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ни, се върти върху класовете, натрупани около харман от трамбована пръст и се 
движи от добитък или коне, докато зърното се отдели от стеблото, а сламата се 
нареже на малки части“35. 

Белоградчишките скали са мястото, което прави изумително впечатление 
на Ф. Каниц. Играта на природата и времето, изваяла чудните фигури в околно-
стите на малкия на времето градец, дава възможност да остави за поколенията 
прекрасни рисунки с молив36. Тази среща го кара да възкликне: „Как да се оп-
ише неописуемото … когато се говори за едно от най-фантастичните създания 
на всемогъществото?“37.

Между скиците, направени от Каниц, влиза и тази с част от крепостта при 
Видин, известна като Бабини Видини кули. По нея е изработен акварелът „Ви-
дин“, който илюстрира един обширен текст от „Дунавска България и Балканът“, 
озаглавен „В стария и новия Видин“. Каниц разказва за първото си посещение 
в града през 1862 г. и разходката си из видинската крепост, цитаделата и около-
връстния вал. Той е впечатлен от многобройните чешми, пазара и търговията в 
града, занаятите (най-вече златарството), българския квартал с църквата и учи-
лището, еврейския квартал и синагогата. Каниц дава сведения за археологи-
ческите и архитектурни обекти, пътното строителство, данъците, митата... до 
прощалното тържество на руския гарнизон и оставащия във Видин руски адми-
нистративен щаб след Освобождението през 1879 г. Селището Видин той оп-
ределя като „римско-византийско-българско-маджарско-турски“ град не само 
поради историческите останки и различни култури, но и за толерантното съжи-
телстване на българи, турци, евреи, власи и маджари38. Поради строгия режим 
Каниц не успява да направи по-подробно заснемане на тази важна във военно 
и стратегическо отношение крепост39. Въпреки това известният историограф и 
пътешественик д-р Константин Иречек смята, че направеният от него план на 
крепостта е доста сполучлив.

Още една от скиците на Каниц – „Римска крепост „Коритен“ при с. Лю-
тиброд“, служи като вдъхновение за изработването на гравюра и акварел. Тази 
местност е представена като „една извънредно романтична сценария“40. Рим-
ската крепост с два големи двора, в които навярно са били разположени сгра-
дите на гарнизона, са пример за използването на естествените предимства на 
местността. 

Акварелът „Развалините при Кула“41, чийто графичен прототип все още е в 
период на издирване във фонда на Каниц, изобразява една полусъборена проби-

35 Пак там, с. 314.
36 Въз основа на тях по-късно са създадени гравюрите и акварелите „Пътят към Белоград-

чишката крепост“, „Белоградчишките скали“ и „Вратцата“. 
37 Романски, Ст. България в образите на Феликс Каниц..., с. 73.
38 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Т. 1…, 41–79.
39 НА БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1346, л. 8. 
40 Романски, Ст. България в образите на Феликс Каниц..., с. 159.
41 Гравюра със същия сюжет Каниц публикува в Donau-Bulgarien und der Balkan..., Bd. 1, 

1875, p. 269.
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та стена на стара кула. Вдясно от нея има къщи с плет и една паянтова сграда, 
вляво – джамия с минаре и други къщи. Интересен факт е, че Кула е градецът, 
който Каниц не открива на съществуващите по това време карти. 

Като спомен от пътуването си в Северозападна България Ф. Каниц ни ос-
тавя и рисунката си „Български кожар в Берковица“. Той е впечатлен от начина, 
по който по това време се обработват кожите. „Приготвянето на кожи за износ 
образува и тук – пише Каниц – главен клон на българската индустрия. Изобра-
жението показва простия уред, който се употребява за обработването на кожи-
те. Той отговаря точно на присъщата в Ориента любов по възможност към най-
голямо удобство и седящ живот“42. Гравюрата може да се види и в оригиналното 
издание на „Дунавска България…“43, а има и една допълнителна рисунка в охра, 
която Каниц изпраща за своя изложба в Русия. Този оригинал се съхранява в 
Научния архив на БАН44. 

С навлизането в живописната долина при изворите на река Лом Каниц е 
посрещнат от широки и добре обработени ниви, богати овощни градини и лозя, 
напоени и плодородни, които говорят за доброто благосъстояние на местното 
население. Покрай р. Лом той среща българи, румъни, черкези и татари, живе-
ещи в села на кратко разстояние едно от друго. В с. Василовци45 влиза в досег 
с българи, които през 1861 г. в резултат на празни обещания на руснаците се 
изселват в Крим. Разочаровани, те се завръщат през 1862 г. по родните места, 
но намират селата си заселени с татари. Жилищата, които се налага отново да 
си построят, приличат на землянки. Тях описва и рисува Каниц в гравюрата си 
„Землянки край Лом“. Той отбелязва и с. Чупрен46, което става изходна точка за 
картата на Западна България. 

Един от най-големите приноси на Каниц към българите е изработването на 
„Оригинална карта на Дунавска България и Балкана“. Тя е резултат от неговите 
пътувания и заснемания, правени в периода 1870–1874 г.47 На нея Ф. Каниц от-
белязва селища и местности, считани по онова време за ненаселени, уточнява 
изворите на дунавските притоци, които пресичат Северна България, означава 
старопланинските проходи, височините и разстоянията между тях, начертава 
пропътуваните от него пътища. Върху тази карта са означени 3200 селища, 35 
манастира, крепости и различни пътища. Картата на Ф. Каниц е впечатляваща. 
За нея на Международния географски конгрес в Париж през 1876 г. той получа-
ва златен медал48, а година по-късно руското главно командване я използва по 
време на войната (1877–1878). 

42 Романски, Ст. България в образите на Феликс Каниц…, с. 126.
43 Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan..., Bd. 2, p. 352.
44 НА БАН, ф. 6 к, а.е. 95.
45 С. Василовци, област Монтана, на 15 км югозападно от Лом.
46 Става дума за с. Чупрене, Видинска област. За първи път под името Чупрен е споменато 

през 1841 г. от Ж. А. Бланки.
47 НА БАН, ф. 6 к, а.е. 58.
48 Във фонда на Каниц са запазени няколко голямоформатни фотографии, на които са засне-

ти изложбените зали на конгреса, както и удостоените с награди експонати.
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Богатото и стойностно наследство на Ф. Каниц трудно може да бъде оце-
нено. В него, наред с посочените по-горе книги, акварели, карти, гравюри и пр., 
влизат и многобройните рисунки и скици, които тепърва ще бъдат проучвани и 
публикувани. 

THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE ARCHIVE 
AS A SOURCE FOR THE REGIONAL RESEARCH 

OF NORTHWESTERN BULGARIA (BASED ON DOCUMENTS 
FROM THE ARCHIVAL FUND OF FELIX KANITZ) 

Ruzha Simeonova, Tzvetana Velichkova

(Abstract)

The Bulgarian Academy of Science Archive has preserved the substantial and 
rare records of the Hungarian explorer, ethnographer, archeologist, geographer, and 
painter F. Kanitz (1829–1904). 

The main part of this archive, which is most valuable for the Bulgarian sciences, 
is the set of illustrative materials. The greater fraction of the archive contains pencil 
sketches, regional art, and paintings of cities, mountain peaks, period-specific tools, 
historical monuments, daily life scenery, as well as gravure printings, lithography, 
maps, etc. All of these have been made during Kanitz’s travels through Danubian 
Bulgaria and in turn have served as the basis of the astonishing gravures included in 
his three volume edition “Danubian Bulgaria and the Balkans”. 

During one of his multiple travels throughout the Northwestern part of Bulgaria, 
Kanitz did cartographic sketches of the countryside and depicted many villages and 
monumental sites. He was also greatly impressed by a variety of different cultural 
rituals he witnessed as well as by the architectural and archeological sites he passed by. 

Kanitz’s unique sketches and graphic representations have been used as a basis 
for the stunning aquarelle paintings of the Belogradchik Rocks, the Belogradchik 
Fortress, Vratzata, the towers of the Baba Vida fortress in Vidin, the Roman fortress 
Koriten close to Lutibrod, the ruins situated in the outskirts of Kula, etc. Kanitz’s 
paintings and gravures “Threshing-floor at Ogosta”, “A Currier in Berkovitza”, “A 
Dug out at Lom”, amongst others, have been used as a source for the regional research 
of Northwestern Bulgaria 

F. Kanitz, who became an honorary member of the Bulgarian Academy of 
Science in 1884, is a person of great esteem known for his contribution to the study 
of Bulgaria and its people in the immediate period before Bulgaria’s liberation from 
Ottoman yoke. 
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„МИРИШЕ НА ЕВРОПАИЗЪМ“. 
АКЦИОНЕРНИТЕ И ЛИХВАРСКО-КРЕДИТНИТЕ 

ДРУЖЕСТВА КАТО ПРОЯВА НА ТЪРГОВСКАТА МОДЕРНОСТ 
ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Иван Русев

„От всичките ханища най за похвала е на сарафското дружество ханът, 
едно ново здание, чистичко из вътре и мирише малко нечто на европаизъм...“1 
– пише в своя пътепис за Сливен д-р Иван Богоров, посетил града в средата на 
60-те години на XIX в. Думите на пътешественика визират „хана“ (кантората) 
на „Компания лихвена“ – едно от големите сливенски лихварско-кредитни дру-
жества през Възраждането, съществувало в периода от 1858 до 1868 г. Както 
винаги колоритен в своя изказ, д-р Богоров много точно отбелязва: вътре в хана 
„мирише малко нечто на европаизъм“ – какво по-добро определение за модер-
ността в облика и дейността на това дружество? Доказват го и фактите. В „Ком-
пания лихвена“ се включват над десет видни сливенски търговци и търговски 
фирми, стопанският елит на възрожденския град, местните едри търговци кара-
абаджии; то работи „по европейски“ – борави с учредителни и ликвидационни 
договори, с двойно счетоводство (изготвя годишни равносметки), ежегодно си 
сменя касиера, отпуска заеми при пазарносъобразена лихва на занаятчии, дреб-
ни и едри търговци, на фирми, дори на цели общини. И този модерен почерк в 
дейността на „Компанията“ много скоро се остойностява – дружеството започ-
ва с начален капитал от 228 600 гроша, а само за няколко години капиталът му 
нараства до 414 389 гроша2.

Сливенската „Компания лихвена“ не е изолирано явление в българския 
стопански живот през епохата на Възраждането. То е едно от множеството ак-
ционерни и лихварско-кредитни дружества с широко участие в тях, от т.нар. 
„дружества на капитала“, които възникват у нас под европейско влияние и 
като проява на търговската модерност на XIX в.

1 Богоров, И. Няколко дена разходка по българските места. Пътувал през 1865–1866. 
Букурещ, 1868 [Ново издание. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2001], с. 35.

2 Русев, И. Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането. 
В. Търново, 1996, 214–219.
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Корените на модерните акционерни дружества трябва да се търсят още 
през XVI–XVIII в. в страните на Западна Европа, първи преминали през пре-
хода на „Генералната трансформация“ – Англия, Холандия, Франция. Пър-
воначалните опити за създаване на такива структури са направени именно в 
Англия в средата на XVI в., когато се появяват търговски сдружения с широко 
участие, снабдени с „кралски акт“. Такива са „Московската компания“ от 
1553 г. и създадената през декември 1600 г. със специална харта на кралица 
Елизабет „Източноиндийска английска компания“3. Следват холандските и 
френските компании от XVII и XVIII в. В тези най-ранни прототипи на акцио-
нерни дружества съдружниците все още нямат никакво участие в управление-
то. Те са по-скоро политически инструменти на правителствата през епохата 
на абсолютизма. Самият термин „акция“ (actie) възниква по-късно в Холан-
дия и чак след това се разпространява из Европа4. Едва търговското законода-
телство от началото на XIX в., по-специално френският „Код дьо комерс“ от 
1807 г., изгражда визията на модерното, пазарноориентирано („частно“, а не 
„привилегировано“) акционерно дружество и дава импулс в неговото разви-
тие и разпространение из Европа и САЩ. Към средата и през втората поло-
вина на века акционерната структура се превръща в най-използваната форма, 
под която се осъществява силно изявеният тогава процес на концентрация и 
централизация на производството и капитала.

Българският опит в акционерното дело заимства от европейския и макар 
да му отстъпва по мащабност на реализираните проекти, се появява точно 
във времето на неговото най-широко разпространение на европейския пазар 
– втората и третата четвърт на XIX в. Акционерната идея, а и идеята за пол-
зите от търговското сдружаване въобще, е добре позната на българите възро-
жденци, силно пропагандирана от влиятелни просветни дейци на епохата като 
Константин Г. Фотинов, Георги С. Раковски, Христо Г. Данов, Йоаким Груев, 
д-р Иван Богоров и др.5 В техните многобройни писания по темата, появи-
ли се на страниците на възрожденската преса и като самостоятелни издания, 
ясно и точно е формулирана тезата, че сдружаването е легален и официален 
път както за стопанското въздигане на нацията, така и за нейното политическо 
консолидиране. Дори се стига до апела за създаването на едно-единствено 
голямо акционерно дружество, обединяващо средствата и труда на целия на-
род. Най-категоричен в този смисъл е Г. С. Раковски. Подобни са призивите 
и на другите автори, особено на Богоров. Разглеждано по такъв начин, дру-
жеството е подготовка за управлението на бъдещата самостоятелна българска 
държава, важна крачка към собствената държавност. През 1867 г. в критичен 

3 Sicard, G. Aux origines des sociétés anonymes. Les Moulins de Toulouse au Moyen Age. Paris, 
1953, 341–342.

4 Ibidem, p. 342.
5 Русев, И. Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в 

публикациите на българските възрожденци просветители. – Счетоводна политика, 2009, № 1–2, 
48–63.
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тон д-р Иван Богоров задава реторичния въпрос: „Кога ний търговци в наш 
интерес, за наша полза, за наш успех, заради нашего добро поминувание и за 
народна слава не можем да ся здружим, за да управляваме едно търговско 
предприятия, как щем ся сговорим да управляваме една йерархия?“  6.

Идеята за търговското сдружаване, в частност за акционерното друже-
ство, е популяризирана и сред останалите народности в Османската империя. 
Тя се превръща в любим мотив за „новите османи“, за новото поколение уп-
равници, стремящи се към европейски маниери и подходи в управлението на 
страната. Един от големите реформатори през 60-те и 70-те години на XIX в. 
Мидхат паша (1822–1884) е автор на статии в централния печат, призоваващи 
за обединение на капиталите и за създаване на кредитни дружества. Негова-
та политика в тази насока е особено ярко засвидетелствана още по време на 
престоя му в Русе във функциите на първи валия на новосъздадения Дунавски 
вилает. Вилаетският официоз вестник „Дунав“ предлага на своите страници 
поредица от материали, призоваващи всички „османски жители“ да се по-
учат от примера на европейските народи и по европейски образец да създават 
акционерни, взаимоспомагателни и други дружества. Само така те ще успеят 
да умножат капиталите си, се отбелязва в статия в „Дунав“ (№ 556, 7 март 
1871), и вместо да „стоят мъртви“ натрупаните средства ще тласнат напред 
търговията, земеделието, индустрията и просветата и ще издигнат „османско-
то име“7.

Османският търговски закон от 1850 г. регламентира акционерните дру-
жества в страната като модерни и напълно съобразени с последните в Европа 
изисквания към този вид търговски структури. В „Отделение трето“ на за-
кона законодателят се спира подробно на основната тема „За дружествата“, 
където са представени трите вида търговски дружества: събирателни, коман-
дитни и безименни (акционерни). Най-детайлно внимание е отделено на без-
именните (акционерните) дружества, разгледани в 30-тина члена (разделът е 
от чл. 20 до чл. 52)8. Те не носят името на съдружниците си, а се именуват „от 
вида на своето предприятие“ (чл. 20, 21); капиталът им се разделя на акции 
(чл. 25); особено важна е разпоредбата, съгласно която за създаването на този 
вид дружества е необходима „Императорска заповед“, с която се одобряват и 
потвърждават условията, залегнали в учредителния договор, „ако не са про-
тивни на обществените интереси на Държавата“ (чл. 28). Акционерните 
дружества водят собствено счетоводство и кореспонденция – владеенето на 
акциите се отразява в „книгите на дружеството“ (чл. 27); дейността на дру-
жествата се доказва чрез представянето на техните „книги и кореспонденция“ 

6 Богоров, И. За парити. – Турция, 3, № 31, 28 януари 1867.
7 Маждракова-Чавдарова, О. Вестник „Дунав“ – пропагандатор на вилаетската система 

сред българите. – В: Сборник в чест на акад. Христо Христов. Изследвания по случай 70 години 
от рождението му. София, 1988, 79–80.

8 Арнаудов, Хр. Пълно събрание на Държавните закони, Устави, Наставления и Високи 
заповеди на Османската империя. Бал-капан хан № 19. Т. 1. Цариград, 1871, 131–135.

20 Българското възрожденско общество...
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(чл. 38). Нуждата от „Императорска“ (султанска) заповед при учредяването, 
макар и наследена в търговското законодателство от времето на „привилегиро-
ваните компании“ на абсолютизма, може да се разглежда и като безспорно до-
казателство за очакванията, които се възлагат на този вид дружества в епохата 
на Танзимата.

Българинът възрожденец добре познава Османския търговски закон и се 
стреми към неговото прилагане в своята практика. Има достатъчно доказа-
телства за това. А известно е, че Османският търговски закон заимства ос-
новните си идеи и постановки от Наполеоновия „Код дьо комерс“ от 1807 г. 
и френското търговско законодателство от първата половина на XIX в., което 
е най-широко разпространено из „стария“ континент по онова време. Това е 
поредната възможност за докосването на възрожденеца до търговската модер-
ност на епохата9.

1. За историята и методиката на проучването

Развитието на историографията по въпроса за възрожденските „друже-
ства на капитала“ (акционерните и лихварско-кредитните дружества с по-ши-
роко участие в тях) показва нагледно, че темата за търговската модерност през 
Възраждането и преди е привличала научния интерес, но че проучванията по 
различните нейни аспекти обикновено са оставали в едва начален етап.

Първата изцяло посветена, но твърде кратка публикация за историята и съ-
временната съдба на акционерното дело принадлежи на Ст. Костов и се появява 
наскоро след Освобождението. Книжката има по-скоро характер на справочник 
(а не на изследване). В нея хронологично последователно са представени някои 
от характерните прояви на създаване на търговски дружества в Европа през 
XIX в. В специален раздел са включени и „Българските дружества“, за да се 
„...види от една страна нагледно, че у нас мисълта за сдружавание не е нова, 
а от друга, че тя е още в зародишът си“10. Разделът представя 3 акционерни 
дружества от предосвобожденския период и още 10, създадени във времето от 
1882 до 1886 г.11

Единственото цялостно изследване за историята на възрожденските акцио-
нерни дружества досега принадлежи на икономиста Стоян Бочев и е от далеч-
ната 1926 г. На базата на сведения от възрожденската периодика в своята студия 
Бочев описва 42 примера за основаване на акционерни дружества в българските 
земи, подредени в хронологичен ред по датите на възникване или на оповестя-
ване на различните дружества от 1848 до 1875 г. Според номерацията в текста 
те са 39, но при един по-внимателен преглед не е трудно да се установи, че става 

9 Русев, И. Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, 
Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9–10, 29–48.

10 Съдружествата в Европа (по А. Михайлов) и кратък преглед на българските съдружества. 
Наредил Ст. Костов. Пловдив, 1888, с. 140.

11 Пак там, 140–148.
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въпрос за 42 подобни инициативи12. Всички автори впоследствие използват ре-
зултатите от тази публикация на Бочев13, макар не винаги да я цитират, вероятно 
защото е поместена в монография, в която съавтор е сдобилият се с лоша поли-
тическа репутация (особено след 1944 г.) проф. Александър Цанков.

Така например в многотомната „История на България“ (Т. 6, 1987, с. 65) 
е посочено, че през третата четвърт на XIX в. в българските земи съществу-
ват „около 40 акционерни дружества за търговско-промишлена и кредитна 
дейност“. В първото издание на „Икономиката на България...“ (1969 г.) са 
изброени по-крупните прояви за създаване на дружества за търговска и кре-
дитно-банкова дейност във Варна, Цариград, Габрово, Тулча и др.14 В новото 
преработено издание на книгата с отговорен редактор проф. Любен Беров (1989 г.) 
тази информация е напълно съкратена, а между другото само е вметнато, че наред 
със събирателните към средата на XIX в. у нас се появяват командитни и акцио-
нерни дружества15.

Сведения за отделни проекти за създаване на дружества на капитала през 
Възраждането се съдържат в поселищните „истории“ и в изследванията на ис-
ториците краеведи, появили се веднага след Освобождението, но издавани и 
преиздавани до днес, особено в „историите“ на селищата – водещи стопан-
ски центрове в българските земи през епохата, където възникват най-рано и най-
много такива инициативи: Сливен16, Варна17, Габрово18, Стара Загора19, Свищов20, 

12 Бочев, Ст. Акционерното дело преди Освобождението ни. – В: Цанков, Ал., Д. 
Мишайков, Ст. Бочев. Акционерното дело в странство и у нас. София, 1926, 213–267.

13 Вж. например Натан, Ж. Стопанска история на България. София, 1957, 205–206; Косев, К. 
За капиталистическото развитие на българските земи през 60-те и 70-те години на ХIХ в. София, 
1968, 139–142; Икономиката на България до социалистическата революция. Под ред. на акад. 
Ж. Натан. Т. 1. София, 1969, с. 276; История на България. Т. 6 (1856–1878). София, 1987, с. 65.

14 Икономиката на България до социалистическата революция..., с. 276.
15 Икономиката на България до социалистическата революция. Отговорен редактор проф. 

Любен Беров. София, 1989, с. 251.
16 Табаков, С. Опит за историята на град Сливен. Т. 3. София, 1929, 175–180.
17 Димитров, Г. Принос към просветното дело в гр. Варна. – Известие на Варненското 

археологическо дружество, 6, 1914, с. 31; Ников, П. Българското възраждане във Варна и 
Варненско. София, 1934, с. 142; Церов, Ив. Костадин Тодоров Арабаджиев, първи български 
учител във Варна. Биографски очерк. – Известие на Варненското археологическо дружество, 6, 
1941; Тонев, В. За стопанската дейност на българите във Варна през Възраждането (1840–1878 г.). – 
Известия на Народния музей – Варна, 8, 1972, 107–109; Тонев, В. Българското Черноморие през 
Възраждането. София, 1995, и др.

18 Цончев, П. Из стопанското минало на Габрово. Монографични изследвания. 2. изд. 
Габрово, 1996.

19 Хаджи Господин Славов. Хронологическо описание на по-важните и забележителни 
събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX в. Съст. 
В. Койчева. Ст. Загора, 2008; Аяров, И., Н. Кънев, Н. Ганева. Възрожденска Акарджа и Стара 
Загора. Ст. Загора, 2004; Кънев, Н. Старозагорски предшественици на Мирковската кооперация. 
– Вик, 1–8 август 1991.

20 Ганчев, Ст. Свищов. Принос в историята му. Свищов, 1996; Славев, Сл. и др. Свищов в 
миналото и днес. София, 1980.
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Ловеч21, В. Търново22, Русе23, София24, Лом25, Шумен26, Пирдоп27, Плевен28 и др. 
Срещаме ги и в тематични публикации, дело на изследователи от различни по-
коления: Венелин Ганев29, Константин Косев30, Давид Коен31 и др.

Големият проблем на настоящото изследване е в ограничената изворова база, 
върху която то се опира, в произволното понякога интерпретиране на фактите, 
особено в по-старите публикации, в неизбежното позоваване на мемоарни сведе-
ния, а както е добре известно, те не винаги са най-надеждните. Поради това често 
идентификацията на едно или друго дружество и отнасянето му към групата на 
възрожденските дружества на капитала е трудно дело. Интересен в това отноше-
ние е следният пример. В първото издание на своята книга (1956 г.), посветена на 
Априлското въстание, Христо Гандев отбелязва, че в Свищов преди Освобожде-
нието „... работели три големи соватчийски акционерни фирми и още няколко 
по-малки, едно акционерно рибарско дружество, което наемало от държавата 
и експлоатирало блатата и речните ловища покрай Дунав...“32. Книгата не е 
снабдена с научен апарат и читателят не може да се ориентира откъде авторът е 
почерпил тази информация. Съвсем произволното обаче отнасяне на тези „малки 
и големи“ свищовски фирми към вида на акционерните дружества не може да не 
събуди съмнения – очевидно тук става дума за друг вид сдружения, възникнали 
на производствени и професионални начала. И съвсем логично, в следващото из-
дание на същата книга (1976 г.) тази информация е съкратена.

Трудностите на изследвания проблем (както впрочем често се получава при 
вся ка нова и непроучена в цялост тема!) изпита и авторът на тези редове. В ре-
зултат на по-прецизен преглед на наличната литература и на собствени проуч-

21 Ловеч и Ловчанско. Географско, историческо и културно описание. Сборник статии и 
материали. Т. 1–7. София, 1929–1939.

22 Велико Търново през вековете. София, 1982; История на Велико Търново. Т. 2. В. Търново, 
2000; Минчева, Т. Към въпроса за пазарите, панаирите и търговските връзки на търновци през 
Възраждането. – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от 
Национална научна конференция, проведена в Търговище на 17 ноември 2003 г. В. Търново, 
2004, 169–177.

23 Сиромахова, Ж. Русе през Възраждането. Икономика, просветен и културен жи вот, 
църковнонационални борби, революционно-освободително движение. Русе, 1997; Бакърджиева, Т., 
Ст. Йорданов. Русе. Пространство и история (края на XIV в.–70-те години на XIX в.). Русе, 2001.

24 Косев, К. Стопанско положение на София след Кримската война до Освобождението. – В: 
Сердика – Средец – София. Сборник материали. Т. 1. София, 1976, 75–109.

25 Дамянов, С. Ломският край през Възраждането. София, 1967.
26 Димитров, Ил. Спомени за еснафството и търговията в Шумен преди Освобождението. – 

В: Шумен – Коларовград. Статии и материали за миналото на града, кн. 3. Шумен, 1971, 178–188.
27 Стоянов, М. Град Пирдоп в миналото и сега. София, 1941.
28 Андреев, Г. Развитие на банковото дело в Плевенски окръг (1876–1974 г.). – Известия 

на държавните архиви, 40, 1980, с. 179; Грънчаров, М. Плевен и Плевенският край през 
Възраждането. Стопански и демографски проблеми. София, 1989.

29 Ганев, В. Историческото развитие на търговското право. – Год. СУ–ЮФ, 12, 1915–1916 
(1921), 263–264.

30 Косев, К. За капиталистическото развитие на българските земи..., 139–142.
31 Коен, Д. Б. Банкерската дейност на къщата „Евлоги и Христо Георгиеви“ в българските 

земи до Освобождението. – ИПр, 1975, № 6, 72–73.
32 Гандев, Хр. Априлското въстание. Исторически очерк. София, 1956, 42–43.
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ва ния преди време ние успяхме да установим данни за „около 55 положителни 
ини циативи за създаване на лихварски и акционерни дружества“ през Възражда-
не то, като още тогава не изключвахме възможността техният реален брой да е 
по-голям33. Впоследствие попаднахме на сведения за други подобни структури34, 
а след привличането на нови исторически източници (архивни документи, перио-
ди чен печат, мемоарни сведения) в настоящата публикация представяме наличие-
то на 72 дружества от този род (или на проекти за създаване на дружества на 
капитала, уви, много от тях останали нереализирани) в периода от 1835 до 1876 г., 
ка то отново правим уговорката, че и това може да не е окончателният им брой. 
Сле дователно проучването на проблема остава с отворен характер, макар че тук 
съб раната информация вече позволява да се направи един задоволителен анализ на 
това модерно явление в българския възрожденски стопански и обществен живот.

Какъв е подборът на включените в изследването дружества? Това са първи-
те български акционерни дружества, датиращи от последните десетилетия пре-
ди Освобождението (1878 г.), както и по-амбициозните (като проекти и състав) 
лихварско-кредитни и търговски дружества. Нужно е да се направи обаче едно 
уточнение! Тук не са включени всички дружества, осъществявали тогава кредит-
на дейност, защото добре известно е, че с такава са се занимавали и някои от 
най-големите фирми на българския (и балканския) пазар през епохата – братя Ро-
беви в югозападните територии, български фирми в столицата Цариград („Хрис-
то П. Тъпчилещов“ и други) и най-вече „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ 
в Румъния. Да вземем за пример „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – след 
1868 г. дружеството увеличава своята банкова дейност за сметка на намалява-
не на търговската, насочва се главно към кредитиране и отпускане на заеми под 
лихва35. Фирмата на братя Георгиеви, макар и да е безспорен носител на търгов-
ската модерност, не попада в нашия списък. Там са нейните начинания, свързани 
с изграждането на акционерни дружества. Там са и всички онези лихварско-кре-
дитни и търговски дружества с по-широко участие, които, въпреки че не са орга-
низирани на акционерен принцип (или поне нямаме информация за това), са „на 
крачка“ от акционерната структура („Сливенското содружие“ 1849–1854 г. на-
пример). Те, уви, не са много на брой, което е доказателство за трудните начални 
стъпки на акционерното дело на българския пазар.

Иначе казано, тук е направен опит да бъдат събрани на едно място възрож-
денските „дружества на капитала“, а не намират място т.нар. „дружества на 
личността“, които макар понякога да практикуват сходна търговска, производ-
ствена или кредитна дейност, са изградени под други регламентирани от търгов-
ското право структури – като събирателни или командитни дружества. Разбира 
се, тази уговорка има по-скоро пожелателен характер дотолкова, доколкото на 
много от българските възрожденски фирми не може с категоричност да се оп-
редели структурата, тъй като сведенията за тях са твърде оскъдни.

33 Русев, И. Фирми и манифактури...., с. 30.
34 Русев, И. Стопанско развитие на българските земи през епохата на Възраждането (XVIII–

XIX в.). – В: Стопанска история на България. Под ред. на проф. Ив. Тютюнджиев. В. Търново, 
2011, с. 97.

35 Коен, Д. Б. Банкерската дейност на къщата „Евлоги и Христо Георгиеви“…, с. 72.



В изследването са включени и известните акционерни инициативи на бъл-
гарската диаспора зад граница. Включена е и фирма, създадена от чужденци, 
трайно установили се в град с българско население – командитното дружество 
с акции „Олив, Тедески и сие“ във Варна36. Предметът на дейност на това дру-
жество (търговия със зърнени храни и морски застраховки) го обвързва в делови 
отношения с български производители и търговци и така то се превръща в един 
от най-ранните нагледни и реални примери на модерна търговска структура за 
нашия възрожденец.

Изследването включва както дружества, работили успешно в определен пе-
риод от време и постигнали своите цели, така и такива, които остават само като 
проект. Поради липсата на достатъчно изворов материал не може да се каже коя 
от двете групи дружества преобладава. Но със сигурност втората – тази на нереа-
лизираните проекти, не е малобройна, което е също доказателство за трудното 
начало на акционерното дело в български (османски) условия. Проучването на 
неосъществените идеи не е по-маловажно от историята на осъществените – чрез 
тях разбираме каква е цялата палитра от интереси, възможности и цели на модер-
номислещия стопански деец на епохата, външните влияния, неговите контакти. 
Със самото заявяване на дадена идея, било в пресата, било в кореспонденцията, 
било в спомените, се прави първата крачка към нейното постигане, а за целта са 
необходими предварителни знания, предприемчивост, дори голяма доза смелост 
да се рискува и да се загуби.

Информацията за представените тук инициативи не трябва да се възприема 
като окончателен резултат на проучването. По-скоро това са резултатите към на-
стоящия момент, защото изследването има отворен характер и не е изключено в 
бъдеще да се попадне на нови сведения по темата, които да допълнят „пъзела“. 
Можем само да го пожелаем!

2. Акционерните и лихварско-кредитните дружества 
на Възраждането в дати, имена и цифри

В резултат на влиянията, дошли от Европа, на отварянето на османския (в 
частност на българския) пазар за европейската търговия, на просветната пропа-
ганда на големите умове на нацията в полза на сдружаването като път към бла-
годенствието и консолидирането на обществото, на благотворното въздействие и 
примера на другите балкански народи през втората и третата четвърт на XIX в. в 
българските земи и в близост до тях, са създадени или дори само са инициира-
ни повече от 70 лихварско-кредитни и акционерни дружества, дело на българи и 
(или) с българско участие. Обобщените данни за тях са представени в следната 
таблица37:

36 За дружеството по-подробно вж. Русев, И. Варна през 40-те години на XIX в. Консулското 
присъствие, интересни събития и проекти в града, отразени в докладите и кореспонденцията на 
френския вицеконсул Франсоа-Гюстав Олив. – Известия на народния музей – Варна, 42 (57), 
2006, 96–136.

37 Поради ограничения обем на настоящата статия тук не сме в състояние да се спрем по-
подробно на всяка една от посочените в таблицата инициативи, както и да цитираме ползваните 
от нас източници. Това ще бъде направено в следваща наша монографична публикация, посветена 
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3. Няколко обобщителни щрихи

Както вече бе подчертано, съществен проблем на изследването се явяват 
историческите извори или по-точно техният недостиг. Документалните свиде-
телства са сравнително малко, което налага използването на мемоарни сведе-
ния, а често тези данни имат „легендарен“ характер. Въпреки това те не могат 
да бъдат подминати без внимание. Ще посочим следните два примера. Много 
интересно е начинанието на пирдопчани от началото на 50-те години на XIX 
в., които създават акционерно дружество за производство на хавлии. Начело на 
дружеството, състоящо се от 8 души, застава предприемчивият местен търговец 
Койчо Дончев. Дружеството поддържа фабрика и манифактурно производство 
по домовете на акционерите. След Кримската война (1853–1856) оборотният му 
капитал достига 2 000 000 – 2 500 000 гроша годишно38. Информацията за този 
смел проект на жителите на Пирдоп през възрожденската епоха не бива да се 
поставя под съмнение, тя е използвана и от краеведи, и от професионални исто-
рици, но едва ли може да се приеме за реален цитираният размер на годишния 
оборотен капитал на дружеството. Това е внушителна за селището и за неговите 
жители сума, в пъти по-голяма, отколкото набирания по същото време капитал 
от акционерни дружества с национален обхват и дейност. За сравнение – прихо-
дите за 1869–1870 г. на „Дружеството на колата Русчук–Плевен“ („Ширкет 
арабасъ“), създадено и развивано с активното съдействие на администрацията 
на Дунавския вилает, достигат до 1 256 688 гроша.

В мемоарните източници се забелязва стремеж да се придадат „героич-
ни окраски“ на имената, свързани с възрожденската епоха, включително и на 
стопанските дейци, сред които са създателите на представените тук дружества. 
Впоследствие техните родственици се стремят да ги възвеличават като герои, 
допринесли за освобождението на Отечеството. Така се „раждат“ сведения за 
дейността на дружествата, които не могат да се приемат като безспорна истина, 
особено ако не са потвърдени от документални източници. Като пример може 
да се посочи твърдението на съпругата на Георги Костов, един от основате-
лите на плевенското Странно търговско дружество „Напредък“, според която 
„дружеството имало за цел да помага на революционния комитет в Букурещ, 
на когото то било изпращало суми“39. „Напредък“ е създадено в началото на 
1876 г., когато на практика БРЦК в румънската столица вече не съществува.

Няма съмнение, безспорен е интересът на възрожденеца към акционерното 
дружество, но същевременно с това той се отнася към него с нерешителност, 

на голямата тема за началните стъпки в изграждането на модерната българска търговска култура. 
В основата на монографията ще залегне изследване, подготвено под формата на дисертация, 
защитена пред научно жури в Института за балканистика с Център по тракология при БАН на 
16 юли 2012 г. Вж. Русев, И. Търговската модерност на Българското възраждане. Дисертация за 
придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“. София, 2012, 493–581.

38 Стоянов, М. Град Пирдоп в миналото и сега. София, 1941, с. 219; Косев, К. За 
капиталистическото развитие на българските земи..., с. 77, 138.

39 Бочев, Ст. Акционерното дело преди Освобождението ни…, с. 263.
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а понякога и със страх пред неизвестното начало. Според търговеца в Смирна 
Господин Йованов създаването на акционерно дружество е „неприятност“ и 
„главоболие“! В конкретния случай той има предвид инициираното от Рали х. 
П. Мавридов през 1850 г. дружество „България“40.

За трудностите по набирането на акционери самият Рали х. П. Мавридов 
пише следното: „И така, онези, които чакаха да се запишат, изстинаха за 
идеята, а колкото се записаха, казват, че съжаляват, и не зная да не би някой 
искрен приятел да е говорил нещо на господин Николаевич. Не мога да разбе-
ра какво става ...“41. Николаевич е сръбският дипломатически представител 
(капукехая) в Цариград по онова време, който първоначално приема да стане 
акционер в дружеството, но впоследствие се отказва с мотива, че има финан-
сови затруднения. Не без основание зад тази му реакция Мавридов подозира 
намесата на „някой искрен приятел“, което много често е основната причина за 
провала на не една българска обществена и стопанска инициатива, уви.

Има и още една трудност, свързана с изграждането на дружествата – да 
се намерят способни, енергични и добре подготвени управители и членове на 
ръководните органи, хора, които да се посветят безрезервно на идеята, дори с 
цената на това да загърбят собствените си бизнес дела. Най-точно този проблем 
е формулиран в писмо от 4 април 1864 г. на Евлогий Георгиев до Христо П. Тъп-
чилещов, в което той коментира проекта на цариградските българи за създаване 
на „Българска търговска дружина с акции“ с цел откриване на търговска къща 
в Англия, която да избегне гръцката конкуренция и посредничество на евро-
пейския пазар. Вещият в търговските дела Евлогий отбелязва следното: „По 
нашите страни управител достоен за Английската къща мисля, че мъчно ще 
ся намери, защото който ся укаже за такъв, той наверно ще бъди занимат с 
свои си други интереси, и не щя да ги напусни“42. Всъщност Георгиев е напълно 
откровен, той дава своя отрицателен отговор, ако една такава покана евентуал-
но бъде отправена към него. Неговата позиция въобще към инициативата е дву-
значна – на думи горещо я приветства, но изчаква с окончателното решение да 
се включи или не, докато не види кои ще се запишат като акционери и дали ще 
го бъде начинанието. Тази позиция на най-крупните български търговци през 
епохата (братя Георгиеви, Хр. П. Тъпчилещов и др.) се оказва в известна степен 
фатална и за други оригинални проекти, дори за най-големия от онова време 
– Българско търговско паропловно содружество „Провидение“ (1862–1865). И 
Георгиеви, и Тъпчилещов следят внимателно развоя на събитията, както и пе-
рипетиите, през които преминава „Провидение“, но от началото до края остават 

40 Писмо от Рали х. П. Мавридов до Константин Г. Фотинов. Цариград, 30 май 1850 г. –  
В: Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т. 1. Гръцка кореспонденция. Разчитане, превод на 
български, коментар и предговор от Надя Данова. София, 2004, 437–439.

41 Писмо от Рали х. П. Мавридов до Константин Г. Фотинов. Цариград, 15 май 1850 г. –  В: 
Архив на Константин Георгиев Фотинов…, 439–443.

42 НБКМ–БИА, ф. 6, І А 765 (Писмо на Евл. Георгиев до Хр. П. Тъпчилещов. Галац, 4 април 
1864).
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само в ролята на наблюдатели. Даже искреното и съчувствено възклицание на 
Евлогий Георгиев (в което нямаме основание да се съмняваме!): „Жалея, че 
Параплувната дружина „Провидение“ не може още да влезе в порядък…“43 не 
е достатъчно основание тези „тежки“ търговци да се откажат от железните си 
принципи да не се ангажират с рисковани и несигурни начинания. А български-
те акционерни дружества от онова време, уви, спадат именно към рискованите 
и несигурните.

Като ново явление във възрожденския стопански живот акционерните дру-
жества се появяват заедно със специфичната си терминология, която отразя-
ва общественото отношение и очакванията към тях, а така също и влиянията, 
с които „идва“ у нас акционерното дружество – преобладаващо европейски. 
Много приятно впечатление прави фактът, че от самото начало на тази все още 
чужда, тепърва опознавана модерна форма се гледа свойски и с надежда за 
постигане на по-голямо единение на обществото – единение, за което именно 
апелират просветените умове на нацията. Само така може да се обясни широ-
кото използване на думите „брат“ и „братско“ в названията и документите 
на дружествата: акционерното дружество е „братско“, а акционерът най-фа-
милиарно се нарича „събрат“ („Българско търговско братско дружество“ в 
Цариград, „Българското търговско братско дружество във Варна“).

Редом с това се използват и други нови (чужди за българина) понятия, до-
шли от Западна Европа, а някои се превеждат с надеждата да се запази чист бъл-
гарският език. За х. Господин Славов, предал в спомените си ценната информа-
ция за най-ранния известен засега опит за създаване на българско акционерно 
дружество („Чорбаджийската компания“, 1835 г.), дружеството е „компания“, 
която по категоричен начин е определена като „акционерна“, а нейните членове 
– са „съдружници“ и „компаниери“. Х. Господин свободно използва понятия-
та „търговска къща“, „Цариградска търговка къща“, „кантора“ („кантор“), 
„клон“, „търговска одая“, но избягва употребата на „акция“, защото в този 
ранен момент тя все още не е позната и използвана като вид ценен документ44.

В деловата си кореспонденция от 1850 г. Рали х. П. Мавридов нарича ак-
ционерите „спомоществователи“ и употребява понятията „акция“ и „договор“ 
като синоними на „проект“ и „покана“ за участие в акционерно дружество45. 
Безспорно, за да бъдат определени акционерите като спомоществователи, до-
принася фактът, че по онова време те се възприемат по-скоро като дарители, 
подпомагащи раждането на акционерната инициатива, а не като „тежки“ тър-
говци, които са се насочили към големи и лесни печалби.

Истинско богатство от понятия се среща във финансово-счетоводната до-
кументация на габровските акционерни дружества и най-вече на „Безименно-
то търговско дружество „Бъдъщност“, в която през 70-те години на века се 

43 НБКМ–БИА, ф. 6, л. 771 (Писмо на Евл. Георгиев до Хр. Тъпчилещов от 1 авг. 1864 г.).
44 Хаджи Господин Славов. Хронологическо описание на по-важните и забележителни 

събития в град Стара Загора..., 41–42.
45 Архив на Константин Георгиев Фотинов…, 431–443.
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отразява широка палитра от влияния (френски, турски, италиански): „запис“, 
„ръкописание“, „добро“ (превод от френски език на „бон“), „билет“, „сенет“, 
„темисюк“, „полица“ и пр.

За членовете на плевенското Странно търговско дружество „Напредък“ 
през 1876 г. акциите са „билети“, а за сливенските дружества по същото време 
– „записи“.

Някои важни особености в дейността и управлението на възрожденските 
акционерни дружества правят впечатление на пръв поглед – все още не е офор-
мено разбирането, че акцията е нещо отделно от акционера (акциите са имен-
ни); на личността на акционера се отдава важно значение (в някои дружества 
дори се предвижда конкретна взаимопомощ, в случай че акционер почине); 
като върховно управително тяло се налага Общото събрание, чиито членове 
често се подменят; водещ е принципът, че решават акционерите, а не акционер-
ният капитал (не се спазва пропорционалността – за повече притежавани акции 
се дават по-малко от полагащите се гласове); макар че се създават на етниче-
ски начала, в много от дружествата има смесено участие (най-вече българско 
и турско) с цел да се спечели благоволението на властта и пр.46 Всички тези 
особености се обясняват с все още силните традиции и патриархални устои 
на българското възрожденско общество. Редом с тях обаче дейността и орга-
низацията на акционерните и лихварско-кредитните дружества е изпълнена и 
с много нови модерни елементи – съобразена със закона структура; наличие 
на устави и правилници; редовни обяви за Общи събрания, набиране на нови 
акционери, промени в управлението, помествани в пресата; стриктно водене на 
счетоводството и т.н.

Особено внимание се отделя на счетоводството. „Писарите“ и „касиери-
те“ са сред основните членове на управите на дружествата, които ежегодно се 
сменят. Те поемат най-важните отговорности и по правило се избират личности, 
ползващи се с авторитет и уважение, които притежават много добра счетоводна 
подготовка. Липсват специални проверителни (контролни) органи, а сметките 
се преглеждат от избрана от Общото събрание комисия, която веднага докладва 
резултатите от проверката47.

Появата на платени длъжности в управителните органи на някои от друже-
ствата, най-вече на управителите и писарите, е стъпка по посока на професио-
нализма. Така например „действителните членове“ (директорите) на „Българ-
ското търговско дружество“ в Тулча през 1872 г. се назначават със заплата48.

Няма съмнение, в своята структура и организация българските акционерни 
дружества ползват заемки от практиката на европейското акционерно дело, но 
вероятно прилагат и собствени творчески въведения. Като „творчески подход“ 
трябва да се оцени наличието в някои дружествени устави на правила за опре-

46 Бочев, Ст. Акционерното дело преди Освобождението ни…, 264–267.
47 Пак там, с. 265.
48 Пак там, с. 259.
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деляне на съотношението: притежавани акции – гласове в Общото събрание. 
Това съотношение, което понякога се оказва разковничето на проблемите, не 
е регламентирано от законодателството, поне не от Османския търговски за-
кон. А то фигурира в уставите на големите дружества, всяко от тях обаче със 
собствен подход по този казус: цариградските Българско търговско пароплувно 
содружество „Провидение“ и Българско заемателно дружество „Напредък“, 
тулчанското „Българското търговско дружество“, копривщенското Българско 
машинно дружество „Трудолюбие“ и др.

Като ценен документ, отразяващ членството в акционерното дружество 
и всичките произтичащи от това права и ангажименти на нейния притежател, 
акцията се появява и налага на българския пазар през 60-те и 70-те години 
на XIX в. За първи път тя се използва от Българското търговско пароплувно 
содружество „Провидение“ (1862–1865). Акциите на българските дружества се 
печатат в Цариград: на Пароплувното дружество – в печатницата на Е. Мандус 
в цариградския квартал „Пера“, на сливенските Българско търговско дружество 
„Промишление“ и Акционерно търговско дружество „Добра чест“ – в Лито-
графското ателие на Игнат К. Цветков в Балкапан, също в османската столица49.

Акции се печатат и от частни лица, което отново може да се посочи като 
оригинален вариант на спомоществователство, свързано с „родното“ акцио-
нерно дело. Така например „билетите“ на плевенското Странно търговско 
дружество „Напредък“ (1876 г.) са отпечатани от Димо В. Хранов в Русе50.

В някои от по-амбициозните инициативи се забелязва стремеж към висок 
номинал на акциите („Дружество на колата Ниш–София“, „Дружество на 
колата Русчук–Плевен“ – по 2000 гр.), което говори за целенасочена елитар-
ност. Има дружества, които предварително ограничават броя на своите акцио-
нери – тези на Второто търговско дружество „Щастие“ (Габрово, 1876 г.) не 
трябва да надхвърлят 100. Но в много от случаите се изпада в другата крайност 
на малките номинали (10–50 тур. лири, дори по 1 тур. лира) и по този начин се 
преследва по-голяма масовост на участието, която обаче уви много рядко се 
постига (варненското дружество от 1869 г. е със 128 регистрирани акционери).

Възрожденските лихварско-кредитни и акционерни дружества се сдоби-
ват с всички атрибути, необходими за модерната търговска дейност – собст-
вени печати, фирмени знаци, учредителни и ликвидационни договори, устави, 
счетоводни книги. Още през 1852 г. „Сливенско содружие“ („Содружието на 
Миропоможый степь“) си изработва фирмен печат. Такъв има и габровското 
„Българско читалище „Спестяване“ (1868 г.). Печат от две части, които се па-
зят от двама „настоятели“, а се полага с писмено разрешение на председате-
ля, притежава Българското машинно дружество „Трудолюбие“ в Копривщица 
(1871–1872). Все по-често се практикува публичното разгласяване на уставите 
на дружествата чрез столичния периодичен печат или като се издават в само-

49 Русев, И. Фирми и манифактури…, 225–226.
50 Грънчаров, М. Плевен и Плевенският край през Възраждането..., с. 137.

21 Българското възрожденско общество...
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стоятелни брошури. През 1872 г. габровското „Безименно търговско друже-
ство „Бъдъщност“ отпечатва в цариградската печатница „Phare du Bosphore“ 
устав в книжка от 11 страници. Дружеството използва собствен печат, има из-
бран ръководен орган – Настоятелство, редовно води счетоводните си книги.

Условието, поставено още при учредяването на някои от дружествата тех-
ните акционери да са само българи, трябва да се възприема като проява на на-
ционално-консолидиращите процеси в българското възрожденско общество, 
особено ярко засвидетелствани през третата четвърт на XIX в., когато тече и 
най-активният процес по изграждането на дружествата. Срещаме го в матери-
алите на Българско машинно дружество „Трудолюбие“ в Копривщица, Българ-
ското търговско парапловно дружество „Провидение“ в Цариград, „Българско 
търговско дружество“ в Тулча и др. Не е никак случайно наличието на „бъл-
гарско“ в наименованията на тези дружества, а и на още много други акцио-
нерни инициативи по онова време. Дори само беглият преглед на таблицата го 
доказва – българският характер е подчертан в имената на 20 от представените 
там общо 72 инициативи. Още през 1850 г. инициираното от Рали х. П. Маври-
дов акционерно дружество е с красноречивото име „България“, което не пречи 
на Мавридов да търси вклюването в него на сръбския дипломатически пред-
ставител в османската столица. По правило българският характер е най-често 
подчертаван в наименованията на цариградските и на създадените в емиграция 
дружества, както и на тези, появили се в етнически пъстроцветна среда (напри-
мер във Варна, където българите по онова време са малцинство) и това е лесно 
обяснимо. Интересно е да се отбележи, че българският характер е отбелязан и 
в имената на някои дружества от селища като Габрово, Сливен и Копривщица, 
където едва ли се е налагала тяхната национална идентификация: „Българско чи-
талище „Спестяване“, Българско търговско дружество „Промишление“, „Бъл-
гарско Търговско Дружество в Сливен – 1874“, Българско машинно дружество 
„Трудолюбие“. По-скоро това трябва да се възприеме като белег на нарасналото 
национално самочувствие, а и като влияние и подражание на цариградските 
българи, които първи дават тон в тази оригинална стопанска и културна област.

Има и други прояви, свързани с българската национална идея в акционер-
ните начинания на епохата – например, заявената от пловдивчани инициатива 
през 1870 г. за създаване на дружество, което да набере капитал и с което те 
директно да закупуват стоки от Европа, да ги внасят в града си без посредни-
чеството на местните гърци. Подобен, но дори още по-амбициозен, е и зами-
сълът на група заможни български търговци от Цариград, които през 1864 г. 
инициират „Българска търговска дружина с акции“ за откриване на търговска 
къща в Англия. Тази фирма е призвана да избегне гръцкото посредничество и 
чрез нея българите директно да купуват и продават на английския пазар. Мо-
тивите и на двете начинания са преобладаващо стопански, но няма как да не са 
били подсилени и от кулминацията в църковно-националните борби през 60-те 
и 70-те години на XIX в.

Пазарните реалности на Балканите обаче налагат по-далновидно търговско 
поведение. В българските акционерни инициативи впоследствие се допускат и 
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турци, и представители на другите народности, с които българите контактуват 
в границите на империята. Много скоро компромисът е направен от създатели-
те на „Провидение“. Освен българи в дружеството като акционери се записват 
турци. Учредителите на тулчанското дружество също проявяват известна гъвка-
вост – то трябва „... да бъде чисто българско и не ще са приемат за акционери 
освен българи и турци…“51, но „настоятелите“ (членовете на управителното 
тяло на дружеството) ще се избират само измежду акционерите българи52.

Като успешни проекти, постигнали целите си (макар и някои от тях само 
частично!), сред възрожденските акционерни и лихварско-кредитни дружества 
се открояват: Българско търговско парапловно съдружество „Провидение“, 
Цариград (1862–1865); „Дружество на колата Ниш–София“ (1863–1866); 
Българска банка „Звезда“, Варна (1863–1864); „Дружество на колата Русчук–
Плевен“ (1865–1874); „Българско търговско братско дружество във Варна“ 
(1869–1874); Българско заемателно дружество „Напредък“, Цариград (1871–
1872); „Българско търговско дружество“, Тулча и Варна (1872–1883); Стран-
но търговско дружество „Напредък“, Плевен (1876 г.) и др.

Българските лихварски и акционерни дружества през Възраждането се съз-
дават и действат в един доста обширен географски район, в който влизат почти 
всички по-големи и по-развити в икономическо отношение български градове, 
а така също и някои големи градове извън страната, в които през тази епоха 
живеят немалък брой заможни и предприемчиви наши сънародници. Друже-
ствата се създават и действат в следните центрове: Стара Загора (Ески Захра, 
Железник), Варна, Сливен, Бургас, Пловдив, София, Русе (Русчук), Търново, 
Самоков, Татар Пазарджик, Габрово, Копривщица, Перущица, Плевен, Пирдоп, 
Цариград, Тулча, Шумен Свищов, Ловеч, Лом, Разград, Ниш, Браила, Букурещ 
и Гюргево. Естествено, техният брой е най-голям в Цариград, където живее 
най-многочислената българска колония, наброяваща според различните данни 
между 30 000 и 60 000 българи.

Липсва информация за появата на акционерни дружества през Възражда-
нето в утвърдени търговски центрове като Ески Джумая (дн. гр. Търговище) 
и Хаджиоглу Пазарджик (дн. гр. Добрич). И двете селища са центрове на го-
дишни панаири през епохата, особено популярен е ескиджумайският. Но оказва 
се, че това не е достатъчна предпоставка. Нужни са модерномислещи и модер-
нодействащи местни стопански дейци, които да проявят афинитет към „евро-
пейското“ и да се опитат, дори с цената на риска, да го прокарат сред своите 
съграждани. А в Търговище и в Добрич, както и в другите български градове, 
останали вън от тук очертаната карта, очевидно няма такива. Или поне истори-
ческите извори не са съхранили спомена за тях. Акционерните дружества ще 
се появят и в тези селища, но чак след Освобождението. Първата акционерна 
инициатива в Търговище е спестовното дружество „Врана“, утвърдено с кня-

51 Турция, № 29, 1872.
52 Бочев, Ст. Акционерното дело преди Освобождението ни…, с. 259.
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жески устав през 1894 г.53, а в Добрич – кредитното дружество „Бъдащност“ и 
индустриалното „Съгласие“, появили се през 1895 г.54

Липсата на акционерно дружество в даден възрожденски град не означава 
непременно, че по онова време местното население остава незапознато с тази 
модерна търговска структура. Българите, както в османската столица, така и 
във вътрешността на страната имат възможността и закупуват акции в турски 
и европейски акционерни дружества, създадени във връзка със строителството 
на жп линии и шосета, в параходни дружества, по-конкретно в компаниите на 
жп линиите Русе–Варна, Цариград–Бельово, в турското морско параходно дру-
жество, в турското дунавско параходно дружество (и двете са със смесени капи-
тали и с българско участие в тях), в дружеството за конски трамваи в Цариград 
и др.55 Има случаи, когато живеещите в даден град акционери от една и съща 
чужда компания, изграждат свое местно обединение, което да следи промените 
и да защитава интересите им. Неизвестността пред новото кара тези хора да 
бъдат особено бдителни. Такъв е примерът със 113-те търговци и занаятчии от 
Разград, които през първата половина на 60-те години на XIX в. закупуват общо 
26 акции на компанията, изграждаща жп линията Русе–Варна, и създават свое 
местно настоятелство, поемащо ангажимента да стопанисва акциите56. Този 
факт ни дава пълното основание да включим и Разград в картата на българските 
възрожденски акционерни дружества.

Поради липса на достатъчно информация за близо половината от посоче-
ните дружества на този етап не може със сигурност да се каже дали са създа-
дени и дали са работили, или само е имало идея (проект) за тяхното създаване. 
През Възраждането се утвърждава практиката в българския периодичен печат, 
наред с другото, да се оповестяват всички по-крупни стопански инициативи на 
българите. Поради това възрожденската преса се превръща във важен източ-
ник на сведения за историята на лихварските и акционерните дружества през 
епохата. Но в повечето случаи се публикуват съобщения, че едно или друго 
дружество е създадено или че предстои да бъде създадено, без да последват в 
следващите броеве други съобщения за неговата по-нататъшна дейност. Следо-
вателно не можем със сигурност да твърдим, че такова дружество е създадено 
и че то изобщо е просъществувало за някакъв период от време. Изключения 
правят само някои по-крупни компании за търговско-промишлена и кредитна 
дейност, които периодично публикуват съобщения за извършената от тях ра-
бота – годишни равносметки, направени промени в ръководствата и пр. Малко 
са и дружествата, от които са запазени някакви документи, отразяващи тяхната 
дейност. А документите все пак си остават най-надеждните източници на исто-
рическа информация. Сред тези, за които със сигурност се знае, че са създаде-

53 Дражев, П. Търговище. София, 1967, 117–118.
54 История на Добруджа. Т. 3. София, 1999, 177–181.
55 Гандев, Хр. Априлското въстание..., с. 38.
56 Христов, Д. Икономиката на Разград и неговият край през вековете. Т. 1. Разград, 2000, 

93–101, 252–257, 279–281.
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ни, има и такива, които просъществуват за кратко време, или такива, които са 
създадени с определена цел, но в процеса на работа, притиснати от конкретните 
обстоятелства, насочват своята дейност в друга посока. Обикновено акционер-
ните дружества си поставят търговски, производствени или други цели, но за 
да увеличат своя начален капитал, започват да се занимават с лихварство и така 
се превръщат в лихварски.

Въз основа на документите и на наличната литература се очертава извест-
но разнообразие сред дружествата на капитала, действали у нас през Възражда-
нето. То се дължи на различното и специфичното в организацията и дейността 
на отделните фирми. Една част от тях са създадени или замислени да бъдат ак-
ционерни, с конкретни производствени цели. Такава е например „Българската 
дружинка за памучни работи“, създадена през 1863 г. в Пловдив по инициати-
ва и с активното участие на д-р Иван Богоров. Тя си поставя за цел да построи 
фабрика за памучни прежди. Или „Дружеството“ за построяване на фабрика 
за захар в София, което през 1866 г. решава да събере необходимите 200 000 
гроша чрез разпродажбата на 800 акции по 250 гроша.

Друг вид дружества, които също си поставят производствени цели, според 
наличната информация, не може да бъде установено под каква форма същест-
вуват – като акционерни, събирателни или като кооперации. Такава е напри-
мер създадената през 1848 г. в Стара Загора „Компания за абаджийска стока“ 
(Х.М.И.С.). Такива са още: „Дружеството за желязопроизводство“ в Самоков 
(1869 г.), „Българското тухларско дружество“, Цариград (1872 г.), Земеделче-
ско дружество „Съгласие“, Перущица (1874 г.) и др.

Трети вид дружества са акционерни и се занимават основно с лихварство 
и банкерство, независимо че някои от тях са създадени с други цели: „Обща 
народна каса“ (1859 г.); Българска банка „Звезда“, Варна (1863 г.); Безимен-
но търговско дружество „Румели“, Варна (1868 г.); „Българското търговско 
братско дружество във Варна“ (1869 г.); „Безименно търговско дружество 
„Бъдъщност“, Габрово (1871 г.); Българско заемателно дружество „Напре-
дък“, Цариград (1871 г.) и др. Към този вид могат да се отнесат повече от 20 
от посочените в таблицата акционерни дружества, в това число и едни от най-
крупните през епохата.

Четвърти вид дружества също се занимават с лихварство и банкерски дей-
ности, но за разлика от предишните не са организирани на акционерен прин-
цип, а най-често под формата на събирателни. Към този вид спадат двете голе-
ми сливенски лихварски дружества от 40–60-те години на XIX в.: „Сливенско 
содружие“ („Содружие на Миропоможый степь“) и „Компания лихвена“. Ако 
се съди по размерите на индивидуалните вноски при създаването на „Сливен-
ското содружие“ (равни или кратни суми), то може да се предполага, че него-
вите учредители не са били никак далеч от идеята за акционерното дружество, 
но очевидно не са успели да направят още тогава, през 1849 г., малката крачка 
до нея. При все това тези две сливенски дружества могат да бъдат окачествени 
като най-ранните известни засега български банкови структури – успешни про-
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тотипи на търговски банки. Същите са изградени през епохата на Възраждане-
то изцяло от българи и с български капитали. Именно те бележат началото на 
съвременното ни банково дело57. Появилите се впоследствие, през 60-те и 70-те 
години, дружества доразвиват началните прояви на модерната банкова дейност 
в българските земи, но вече под акционерна форма и с усъвършенствана ор-
ганизация – печатани акции и устави, периодично публикуване на годишните 
равносметки, изборни управителни органи.

В отделна пета група попадат всички онези акционерни дружества от 
Възраждането, чиито цели не са свързани, нито с лихварство, нито с някакво 
конкретно производство. Те са повече от 25 на брой. Значителна част от тях 
се занимават с търговия: „Търговско дружество“, Бургас (1850 г.); „Търговско 
българско дружество“, Цариград (1860 г.); Българско търговско парапловно 
дружество „Провидение“, Цариград (1862 г.) и др. Други си поставят за цел 
създаването на печатница и отпечатването на вестници и книги – „Българска 
пчела“, Браила (1862 г.); Българско печатарско дружество „Промишление“, Ца-
риград (1870 г.); „Акционерна книгопечатница“, Самоков (1871 г.) и др. Трети 
се заемат с транспортни услуги – „Дружество на колата Ниш–София“ (1863 г.); 
„Дружество на колата Русчук–Плевен“ (1865 г.). Четвърти се насочват към хо-
телиерството, пети – към идеята за създаване на театър, други – към лотарията 
и застрахователното дело.

Следователно очертава се твърде широк спектър от цели и задачи, които 
дружествата на капитала у нас през Възраждането си поставят при своето въз-
никване – от модерните и скъпите за времето си производства през лихварство-
то, търговията и транспорта до културно-просветните инициативи. Всичко това 
говори, че в развиващото се българско общество от средата на XIX в. има мно-
жество реални потребности от стопански и нестопански характер, които тези 
нови структури са призвани да задоволят. Дори рискът от липсата на правни 
гаранции в условията на Османската империя не е в състояние да спре през 
този период явния стремеж на предприемчивия българин към сдружаване. Чрез 
сдружаването се натрупват по-големи капитали, необходими за постигането на 
вече набелязани задачи.

Създаденото в Цариград Българско търговско парапловно съдружество 
„Провидение“ (1862–1865) се откроява като най-крупната проява на акционер-
но дружество, появило се на българския възрожденски пазар, макар замисълът 
да не постига пълна реализация – при него има устав, общи събрания, публику-
ване на финансовите отчети и пр.58 Както вече бе посочено, Парапловното съ-

57 По-подробно за двете сливенски дружества и за техните документи в: Русев, И. По 
въпроса коя е първата българска банка – дискусионно и документално. – Българска историческа 
библиотека, 2000, № 4, 26–40.

58 Вж. Начов, Н. Цариград като културен център на българите до 1877 г. – Сб. БАН, 19. Клон 
историко-филологически и философско-обществен, 12, 1–208; Бочев, Ст. Българско търговско 
пароплувно содружество „Провидение“, Цариград. – Сп. БИД, 23, 1925, № 9, 375–383; Бочев, Ст. 
Акционерното дело преди Освобождението ни…, 229–239; Йорданов, Ю. История на българската 
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дружество е първото, което отпечатва своите акции. По отъпкания от „Провиде-
ние“ път по-късно минават и други впечатляващи с модерната си организация 
дружества – „Българското търговско братско дружество във Варна“ (1869–
1874), Българско печатарско дружество „Промишление“ в Цариград (1870–
1878), „Българското търговско дружество“ в Тулча и Варна (1872–1883) и др.

„Българското търговско братско дружество във Варна“ се откроява с 
широкия национален периметър на своите акционери. От публикуван в нача-
лото на 70-те години списък е видно, че от общо 128 акционери (внушител-
но голяма цифра за онова време, говореща за вече придобилото популярност 
на българския пазар акционерно дело) само 12 са от Варна, от града, където 
се учредява самото дружество59. Всички останали са както от близки селища 
(Провадия, Девня, Търговище), така и от много далечни (Казанлък, Калофер, 
Карлово, Пазарджик, Самоков, Неврокоп), а дори и от „странство“ (Гюргево). 
Особено интересна подробност е наличието сред акционерите на дружеството 
на жени – една „чисто мъжка територия“, каквато е търговията, вече е „на-
рушена“ от женско присъствие, очевидно под влияние на модерните (европей-
ските) тенденции, представлявани от самите акционерни дружества. Всичките 
128 акционери на варненското дружество от 1869–1874 г. са българи. Сред тях 
няма нито един турчин, евреин, арменец или представител на каквато и да е 
друга националност, макар че сдружението възниква в етнически пъстрия през 
XIX в. град Варна. А може би точно заради това – за да се отстояват българските 
търговски интереси в сложната конкурентна среда. Подобна е ситуацията и в 
Пловдив, където през 70-те години българите също възлагат сериозни надежди 
на акционерното дружество като обединение на собствените им капитали сре-
щу конкуренцията на пловдивските гърци.

Естествено акционерните дружества, инициирани от братята Евлогий и 
Христо Георгиеви, попадат сред най-крупните начинания от този характер през 
възрожденската епоха – като замисъл и размер на капитала. В най-голяма сте-
пен тази констатация се отнася за проекта от 1872 г. за създаване на акционерно 
дружество за банкова и кредитна дейност в Букурещ. Ако се съди по имената, 
основателите му (Хрисовелонис-син, И. А. Иконому, Ксен. Теологос, „Сино-
ве Церленди“) са гърци и румънци, но сред тях не липсват и българи, макар 
че дейността е насочена главно към румънския и западноевропейския пазар. 
Такъв, впрочем, е пътят на акционерната идея. Дошла от Европа и обогатена 
с българската (и балканската) практика, тя е призвана да „върне“ българина в 
модерното европейско икономическо пространство, да го направи в по-голяма 
степен европеец.

Причините за неуспеха и за „краткия живот“ на повечето акционерни 
инициативи през епохата се коренят в колебанията в действията на техните уч-

търговия до Освобождението. София, 1938, 248–249; Павлов, Вл. Първото българско търговско 
параходно дружество „Провидение“. – ИПр, 1965, № 2, 73–83.

59 Лазаров, Н. История на Българската народна банка и банковото дело в България. София, 
Изд. „Сиела”, 1997, 41–45.
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редители, в разногласията, в проявената от тях неопитност, а на моменти дори 
и в наивността в деловите отношения (относно документацията), както и в кон-
сервативното отношение на част от обществото срещу подобен род нови на-
чинания. Кратката история на „Провидение“ е нагледна илюстрация за всичко 
това. Повечето дружества са съставени от млади хора, „от момчета“60, които 
се изправят срещу закостенелите нагласи и недоверието в новото на еснафите 
и „тежките“ търговци. Неравностойното съотношение на силите предвари-
телно обрича на трудности началните стъпки на акционерната идея в български 
условия, но така и не успява да я спре, защото много често един неуспешен 
опит се последва от нов, на същото място и със същите хора.

Най-много акционерни инициативи датират от последното предосвобо-
жденско десетилетие (1868–1878) – общо 40 от всичките 72 представени в таб-
лицата, което съставлява 56 % от българските възрожденски дружества на капи-
тала. Източната криза (1875–1878) разстройва стопанския живот на Балканите. 
Трудно я „преживяват“ и акционерните дружества. От създадените до нейното 
начало структури успяват да оцелеят само 8 (около 10 %), които просъществу-
ват и след 1878 г., някои само още няколко години, други чак до национализаци-
ята през 1947 г.: „Българско търговско дружество“, Тулча – Варна; Българско 
печатарско дружество „Промишление“, Цариград (преместено през 1878 г. в 
София); „Безименното търговско дружество „Бъдъщност“, Габрово; Бъл-
гарско търговско дружество „Промишление“, Сливен; Анонимното кредитно 
дружество „Пчела“, Пловдив; Акционерно дружество „Постоянство“, Ловеч; 
„Акционерно спестително дружество“, Свищов; Странно търговско друже-
ство „Напредък“, Плевен.

След края на Руско-турската война (1877–1878) се установяват нови, по-
добри условия за развитие на българската търговия и промишленост, в частност 
и за модерните структури в стопанската сфера. Само за краткия период от 1882 
до 1886 г. в Княжество България и в Източна Румелия възникват поне 10 нови 
акционерни дружества с търговски и индустриални цели. Те се появяват главно 
в селища с възрожденски традиции, превърнали се в новите административни и 
стопански центрове на свободна България: София, Пловдив, Сливен, Търново, 
Казанлък, Стара Загора, Самоков61. Няма съмнение, към възрожденските тради-
ции с основание трябва да се числят и акционерните дружества, макар самите 
те да са проява на търговската модерност в самия край на епохата.

60 Бочев, Ст. Акционерното дело преди Освобождението ни…, с. 258.
61 Съдружествата в Европа (по А. Михайлов) и кратък преглед на българските съдружества. 

Наредил Ст. Костов. Пловдив, 1888, 141–148.
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“ÇA SENT L’EUROPÉANISME”. 
LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET LES SOCIÉTÉS USURAIRES – 

MANIFESTATION DE LA MODERNITÉ COMMERCIALE DE L’ÉPOQUE 
DU RÉVEIL NATIONAL BULGARE

Ivan Roussev

(Résumé)

Cet article est une tentative de présentation analytique des sociétés par actions et 
des sociétés usuraires, examinées comme manifestations de la modernité commerciale 
de l’époque du Réveil National Bulgare. Il est question des premières “sociétés de 
capital”, apparues sur le marché bulgare au cours des deuxième et troisième quarts 
du 19e siècle.

Jusqu’à nos jours, l’unique recherche complète sur ce problème a été menée par 
l’économiste Stoyan Botchev et date de 1926. Sur la base des renseignements tirés des 
périodiques de l’époque, dans son étude, Botchev présente 42 essais sur la fondation 
des sociétés par actions sur les territoires bulgares, classés en ordre chronologique 
de 1848 à 1875. Par la suite, tous les chercheurs ont employé les résultats de cette 
parution sans, toutefois, toujours la citer.

La recherche ci-présente regroupe les données de 72 initiatives de fondation de 
“sociétés de capital” de 1835 à 1876. Elle repose sur plusieurs sources historiques : des 
documents d’archives, des publications périodiques, des mémoires, etc. Son objectif 
est d’analyser ces structures, porteurs indéniables de la nouveauté et de l’influence 
européenne dans l’économie et la vie publique bulgare de l’époque du Réveil 
National, et de distinguer ces influences étrangères des particularités typiquement 
bulgares liées à l’organisation et aux activités des sociétés susmentionnées.
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ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ГЕОРГИ ПОПСИМЕОНОВ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ 

НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕД МЕСТНАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ

Милена Тафрова

И до днес името на арбанашкия чорбаджия Георги Попсимеонов е слабо 
познато на историците и на интересуващите се от миналото на българския на-
род. Неговата дейност и документалното му наследство рядко привличат вни-
манието на изследователите и остават пренебрегнати от историческата гилдия. 
Това е несъмнен пропуск, тъй като сред съвременниците си и преди всичко сред 
жителите на Търновската каза първенецът от Арбанаси е бил на особена по-
чит и се е радвал на благодарността и уважението на цялата българска община, 
защото думата му тежала както пред сънародниците му, така и пред турската 
власт1.

За първите години от живота на Г. Попсимеонов се знае малко. Той е роден 
през 1782 г. в Арбанаси и първоначално учи в местното гръцко килийно учили-
ще при църквата „Св. Атанас“. Тук баща му – поп Симеон, бил учител и съще-
временно енорийски свещеник. Малкият Георги бива подстриган за послушник 
(анагност), за да е в помощ на баща си в църковните дела2. 

С цел да добие по-високо образование, след края на обучението в арба-
нашкото школо младият Попсимеонов е изпратен в Свищов, където се записва 
в прочутото елинско училище на Христаки Павлович и Емануил Васкидович. 
След неговото завършване младежът възнамерява да продължи обучението си 
в Атина или в Цариград, но бива възпрепятстван и се завръща в родния град3. 

След няколко години Попсимеонов се задомява и започва да се занимава с 
търговия4. Натрупал богатство и авторитет, той се налага като активна и влия-

1 Вж. Папазов, Д. Село Арбанаси. Лични спомени и събрани данни. – Сб. БАН, 31, 1937, 
 с. 79; Костов, Д. Арбанаси. София, 1959, с. 32.

2 По-късно, в качеството си на турски чиновник, Г. Попсимеонов ще прибави към името си 
титлата анагност (Георги Поп Симеонов – Анагноста) (вж. Костов, Д. Арбанаси..., с 32; Драга-
нова, Т., Цв. Генчева. Бележити търновци. Биографичен и библиографски справочник за дейци, 
родени, живели и работили във Велико Търново през XII–XX в. София, 1985, с. 56). 

3 Костов, Д. Арбанаси..., с 32. 
4 През 1833 г., вероятно благодарение на контактите си с турските власти, той получава 

ферман, който му осигурява правото да търгува свободно в Европа, Персия и Индия. Дадените му 
права са препотвърдени през 1837 и 1840 г. (вж. НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 5888; IIА 5886; IIА 5887).
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телна фигура в обществения живот на Търновската каза. Не е случайно, че през 
1821 г. арбанашки първенци му дават пълномощно да ги представлява пред цен-
тралната турска власт в Цариград по частен въпрос5.

Това още повече увеличава респекта към Попсимеонов, който се превръща 
в своеобразен посредник между турската власт и българите, а те все по-често 
започват да търсят неговата помощ и подкрепа пред местните органи на упра-
вление6. Тази своя роля първенецът запазва и след провъзгласяването на първия 
танзиматски акт – Гюлханския хатишериф (3.ХІ.1839 г.), който е последван от 
серия реформи, в това число и редица изменения в традиционната система и 
структура на местната власт. 

Впрочем с Хатишерифа започва бавна, но забележима промяна в империя-
та. Към реорганизация в държавния апарат се пристъпва с указ от декември 
1839 г., влязъл в сила на 1.ІІІ.1840 г. С него се предвижда във всеки център на 
дадената административна единица да се учреди смесен съвет (meclis) като ор-
ган на местното управление, ограничаващ нейния управител7. 

Съгласно разпоредбите на Портата се учредяват и две категории управител-
ни тела – големи (büyük meclis) и малки съвети (küçük meclis). Първите действат 
в административните центрове, в които Портата изпраща мухасъли8. Вторите, в 
състав от пет души – векил (заместник на мухасъла), кадия, полицейски начал-
ник и двама местни първенци (единият от тях е задължително немюсюлманин), 
се създават към кази, касаби и села, където събирането на държавните приходи 
е поверено на векилите9. 

След встъпването си в длъжност споменатите служители трябва да органи-
зират местните меджлиси. Тези органи на управление притежават значителни 
права и отговорности, доколкото са упълномощени да решават гражданските, 
съдебните и финансовите въпроси10. Така посочените промени откриват въз-
можността пред активните и влиятелните българи, притежаващи висок общест-
вен престиж, да станат част от състава на новите органи на местна османска 
власт.

Ето защо не е учудващо, че авторитетна личност като Г. Попсимеонов дъл-
ги години е представител на българското население в търновския меджлис. В 
резултат на тази негова деятелност е отложена значителна по обем кореспон-

5 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3593. Изказвам благодарност на н.с. Марлена Димова (Археограф-
ската комисия при НБКМ) за помощта, оказана ми от нея при превода на посочения в бележката 
документ.

6 Вж. Папазов, Д. Село Арбанаси. Лични спомени..., с. 79; Костов, Д. Арбанаси..., с 32.
7 Вж. Новичев, А. Д. История Турции. Т. 3. Новое время, ч. 2 (1839–1853). Ленинград, 1873, 

с. 122; Дулина, Н. А. Танзимат и Мустафа Решид паша. Москва, 1984, с. 72; Гасратян, М. А. и 
др. Очерки истории Турции. Москва, 1983, с. 103.

8 Данъчен чиновник.
9 Дулина, Н. А. Танзимат и Мустафа Решид..., с. 77; Inalcık, H. Tanzimat’ın uygulanması ve 

sosyal tepikleri. Belten, № 112. Ankara, 1964, s. 626; Shaw, S. J. Lokal Administration in the Tanzimat. 
150. Yılında Tanzimat. Ankara, 1992, p. 34.

10 Новичев, А. Д. История Турции..., с. 122; Дулина, Н. А. Танзимат и Мустафа Решид..., 
с. 75.
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денция с първенците и жителите на Габрово, Дряново, Елена, Трявна, Беброво 
и др. селища в Търновската каза. Тези документи, около 1300 на брой, съставля-
ват личния архив на арбанашкия първенец, съхраняван в Български историче-
ски архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“11.

С малки изключения, документалните материали, запазени във фонда, са 
писма, адресирани до Г. Попсимеонов, които могат да бъдат обособени тема-
тично в няколко големи групи: управлението на местната османска власт и дей-
ността на българските чорбаджии; църковнонационалната борба; училищното 
дело; данъчната система; заселването на татари и черкези; ангарията и реквизи-
циите във връзка с Кримската война (1853–1856) и т. н. 

За отбелязване е, че много от документите са подписани от повече от едно 
лице, което ги превръща в списъци на видни българи от онова време. Всички 
тези архивни материали предоставят обилна и съдържателна информация за 
хората и събитията от Търновската каза, както и за ежедневието на българина 
от 40-те до 70-те години на XIX век.

Разкривайки съдържанието на запазената кореспонденция, най-напред 
следва да се отбележи, че в писмата до Г. Попсимеонов към него се обръщат по 
различни начини: „почтени г-н градоначалниче Йорги чорбаджи“; „г. Георги 
папа Симеон каза чорбаджи в Търново“; „почтеннийшии каза чорбаджи г-не 
Георгие папа Симеон“; „почтенний г-не Георгие П. Симеонов каза векили“ и 
т.н. Внимателният читател обаче ще забележи, че тези обръщения се променят 
с времето. Така например през 40-те и докъм началото на 50-те години на XIX 
век най-често се използва обръщението „каза-чорбаджия“. В документите от 
1855–1856 г. първенците и жителите на Търновска каза титулуват Г. Попсимео-
нов „градоначалник“ и само в редки случаи „каза-векил“. Едва към началото на 
60-те години в кореспонденцията трайно се налага обръщението „каза-векил“. 
Този любопитен факт трудно може да намери обяснение чрез конкретни све-
дения в съхранения изворов материал. Съдейки от съдържанието на кореспон-
денцията обаче, във всяка една от посочените форми на обръщение авторите на 
писмата влагат смисъл на представител на местната османска власт. 

Във връзка с разглежданата дейност на арбанашкия първенец е нужно да се 
отбележи, че документите от фонда не дават еднозначен и категоричен отговор 
на въпроса кога той е назначен на длъжността каза-векил или пълномощник на 
българите в Търновската каза. 

В оскъдната литература за живота и дейността му се е наложило твърдени-
ето, че той е на турска служба в продължение на 48 години. Подобни сведения 
съдържа една приписка към „Гадателен и предсказателен сборник“ от втората 
половина на XIX в., написана по повод смъртта му, от неговия син Димитър 
Попсимеонов, в която именно се и посочва този срок12. Ако се доверим на тази 

11 Пълно описание на фонда: НБКМ–БИА, ф. 36 (Георги Попсимеонов).
12 НБКМ, 1441. Гадателен и предсказателен сборник на Димитър Попсимеонов от втората 

половина на XIX в., л. 36 б.



333

информация и имайки предвид, че според запазен берат, издаден на 30 юли 
1869 г., от 10 август с.г. Г. Попсимеонов се пенсионира като чиновник в съдеб-
ния меджлис в Търново, то началото на „политическата му биография“ следва 
да се отнесе към 1821 г.13

И макар че нямаме сериозни основания да се съмняваме в сведенията на 
Димитър Попсимеонов и че подобна длъжност не е прецедент по това време, 
горният извод не бива да се приема съвсем безусловно. Между съхранените 
документи в архива на арбанашкия чорбаджия липсват конкретни податки, че в 
1821 г. той е избран или назначен за представител на българите пред местната 
власт в Търновската каза. Не се откриват и документи, илюстриращи тази му 
дейност, за времето от посочената година до края на 30-те години на XIX в.

Допълнително колебание в горното твърдение внася и запазено във фонда 
на Г. Попсимеонов удостоверение от 8 ноември 1853 г., подписано от 116 жи-
тели на десет селища в Търновско. В него четем: „Ний подписаните жители 
на Търновската казаа от двадесет и една година насам като имахми честней-
шаго господина Георгиа папа Симеонова представителя за общите ни работи 
в Търново на меджлиса ... давами му това наше засвидетелствование дето 
имами благодарение камто негово честнейшево и за напред да е представител 
на казаата ни“14. Цитираният документ позволява да се допусне 1832 г. за нача-
ло на дейността му като представител на българското население пред местната 
власт в Търновската каза. За съжаление, този извод не може да бъде подкрепен 
с други документи.

В съхранените архивни материали във фонда на Г. Попсимеонов липсват 
убедителни доказателства, които да наклонят везната в полза на една от две-
те, посочени в горните редове, години и тя да се възприеме категорично и ед-
нозначно като начало на службата му в турската администрация. По същата 
причина е трудно да се установи кога и как той е избран и влиза в състава на 
новоучредените след провъзгласяването на Танзимата органи на местна власт. 

Едно е сигурно: от края на 30-те години на XIX век и нататък всички важни 
въпроси, които вълнуват жителите на Търновската каза, се отнасят до него. За 
общественото доверие и влияние, с което се ползва, са показателни немалък 
брой известия, че първенци от околните селища му изпращат печатите си, за 
да подаде от тяхно име различни прошения или да ги използва за каквото е 
нужно15.

Често в писмата до арбанашкия чорбаджия са отразени оплаквания и про-
тести на жители на Търновска каза срещу злоупотреби и своеволия на предста-
вители на местната власт16. Изразявайки недоволството си от управлението на 
някои от турските чиновници, населението настоява за тяхното отстраняване17. 

13 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 5889.
14 Пак там. 
15 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 12; IIА 13; IIА 14; IIА 16; IIА 275; IIА 285; IIА 286; IIА 2833.
16 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2590; IIА 2853; IIА 2854; IIА 3656; IIА 3662; IIА 3191. 
17 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2725; IIА 2853; IIА 2760; IIА 2761; IIА 4278. 
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Така например като се оплакват от мюдюра, защото не си вършел работата, 
жителите на с. Беброво искат от Г. Попсимеонов да им съдейства за неговото 
преместване18. Подобна молба отправят и жителите на Трявна. В писмо до ар-
банашкия чорбаджия, подписано от тринадесет първенци на града, четем: „...
молим да си сторите труда да докажете на Паша Ефендимис какво от тези 
двамата си ази и от мюдюрина си не сме благодарни и тъй молим да ги про-
мени тези тримата хора...“19. Гражданите на Габрово пък заявяват, че не искат 
повече за мюдюр Али Пехливан20. Не желаят своя мюдюр и в Горна Оряховица, 
тъй като вършел беззакония21. 

Наред с това от архивните материали във фонда научаваме, че има и уп-
равители, които изпълняват съвестно задълженията си, ползват се с добро име 
сред местните хора и те желаят тези управители да се задържат на поста си. 
Писма с подобно съдържание са изпращани от Котел, Жеравна, Трявна, Елена, 
Габрово22.

В редица писма, адресирани до Г. Попсимеонов, се съдържат сведения за 
турското управление в Габрово23, Елена24, Котел25, Ямбол26 и Трявна27. В тях 
жителите на тези селища често се оплакват от лошото управление на местната 
власт, от злоупотребите на чиновници, които явно взимали рушвет, за да вършат 
задълженията си.

Една част от кореспонденцията се отнася до въпроси, свързани с избиране-
то на български представители в учредените след провъзгласяването на Танзи-
мата меджлиси. Във връзка с това от Габрово пишат на Попсимеонов следното: 
„Ние долоподписани своеручно сос сичка Габровска опщина ви явими заради 
владиката каквото исками да бъде на мезлича...И колкото заради двамата ва-
рошлии що са на мезлича единият да извадим а един да остане варошлия на 
мезлича когото намерат варошлиите мунасип (münasip – подходящ, б. м.) него 
да устават чи владиката и ваша милос двама и един варошлия трима да бъди-
ти на мезлича“28. Подобно желание изразяват и тревненските жители. В писмо 
до Г. Попсимеонов те сочат, че искат занапред градския митрополит да взема 
участие в работата на меджлиса29. 

Своя глас в полза на Мустин ага като член на органите на местна власт 
габровци засвидетелстват в писмо до арбанашкия първенец, в което пишат: „...
за това настоящето ни ще го приемете от градския ни чорбаджия г. Иванча 

18 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2590.
19 НБКМ–БИА, ф. 36, IIД 474.
20 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2760; IIА 2761.
21 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2853; IIА 2854.
22 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2584; IIА 2707; IIА 2719; IIА 2833. 
23 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3554; IIА 3560; IIА 3562; IIА 3589. 
24 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3622; IIА 3624; IIА 3629; IIА 3632. 
25 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3627; IIА 3644; IIА 3647. 
26 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3640. 
27 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3614. 
28 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 281. 
29 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 1147. 
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Пенчова и от г. Цоня Пенчова които ги изпроваждаме полномощни и те да 
одобрят от нашия град да влезе в мезлишът Н. Б. Мустинаа“30. Цитираният 
документ е ценен и поради това, че съдържа податки относно начина на избор 
на членове на меджлисите. Споменатият Мустин ага получава подкрепата и на 
жителите на с. Беброво, които изразяват задоволство от избирането му за член 
на меджлиса в писмо до Г. Попсимеонов31.

Друга част от кореспонденцията до арбанашкия първенец засяга местното 
самоуправление: изборът на чорбаджии, сведенията за дейността и оплаква-
ния от управлението им32. Той получава подобни известия от Трявна, Елена, 
Габрово и други селища от Търновската каза, в които му съобщават кога са 
проведени изборите, имената на новоизбраните чорбаджии, описват се раз-
ногласия, настъпили между населението, свързани с подкрепата на един или 
друг кандидат, и т.н.33

В този контекст интерес представлява един документ, който представя същ-
ността на избора на чорбаджия конкретно в Трявна. От там пишат на Г. Поп-
симеонов: „Первоти явиме зарад нашито село какво като доди Ахмедаа пашова 
чиляк мемурин да си направим един чорбаджия на селото събраха са сюрма-
сити врах петстотин души дуказаха исканитоси на меимурина заради Кънча 
Генкова какво ний от негосми благодарни защото той толкози гудини пра-
ви чорбаджилъка знаимигу чие добър чиляк той нии кабул други ни нии кабул 
(kabul – приемам, получавам, допускам, съгласие, б. м. – М. Т.)“. Подписалите 
писмото шестнадесет души настояват събраните подписи срещу Кънчо Генков 
да се считат за невалидни34. Подобни документи са особено ценни с оглед на 
това, че изборната практика до въвеждането на вилаетската система все още не 
е напълно изяснена.

Към групата документи, които касаят местното самоуправление, могат да 
се добавят и многобройните писма до Г. Попсимеонов с оплаквания срещу чес-
тите злоупотреби и нередности, които вършели чорбаджиите35.

Значителна част от писмата, съхранени в личния архив на арбанашкия пър-
венец, са свързани с данъчната система и данъчното облагане на българите в 
Търновска каза. Освен сведения за видовете и размера на данъците от корес-
понденцията научаваме за повсеместните нарушения и злоупотреби при съби-
рането им.

Многобройни молби да ходатайства за намаляване на данъците са отправя-
ни към Г. Попсимеонов36. Тревненски жители например го молят да им съдейст-
ва за намаляването на данъка, тъй като „...трябва да се разплачат сиромаси и 

30 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2820.
31 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2593. 
32 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2644; IIА 2825; IIА 3204; IIА3251; IIА 4255. 
33 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2799; IIА 322; IIА 3241; IIА 3517. 
34 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3257.
35 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3203; IIА 3206; IIА 3239; IIА 3240; IIА 3250; IIА 3251. 
36 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2668; IIА 2687; IIА 2837; IIА 2838; IIА 2891; IIА 3505. 
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вдовици и пак не се знае да ли щем можа да допълним исканата сума“37. От 
Габрово пък се обръщат към него да съдейства 25 000 гроша от данъка на селата 
да бъде опростен38. Габровци търсят помощта му и за намаляване на харача39.

В множество жалби, оплаквания, писма и др., първенци и жители на сели-
ща в Търновска каза осведомяват своя представител пред местната османска 
власт за нарушения при разхвърляне на данъците, за злоупотреби при събира-
нето им, за повторно облагане на населението и т.н.40 Ето защо те настойчиво 
искат техни представители да присъстват на заседанието на меджлиса, когато 
се разпределят данъците. „...Днес сички се собрахме – четем в едно писмо от 
1 март 1861 г. – и единодушно ви общо пишиме до где йоще не сте закачили 
да разхвърляте царският данок. Молиме ви да известите на околните малки 
градища, сиреч в Габрово, Елена, Трявна, Дряново и проч. да додиме по двама 
хора за да се намираме и ний на онзи мезлиш, когато ще са разхвърля царският 
данок и тъй оставаме благонадеждни на честният ваш отговор и есми“41.

Всичко казано дотук сочи, че оживената кореспонденция, съхранена в лич-
ния архив на Г. Попсимеонов, позволява да се повдигне завесата и да се хвърли 
известна светлина върху дейността на арбанашкия първенец като пълномощ-
ник на българското население пред местната османска власт в Търново. Освет-
ляването на личността и делата на Георги Попсимеонов е малка част от голяма-
та мозайка на провинциалната турска администрация в българските земи през 
XIX в., чиято структура, функции, промени, представители и т.н. ще продължат 
да вълнуват историците. 

DOCUMENTS FOR THE ACTIVITY OF GEORGI POPSIMEONOV, 
AS A REPRESENTATIVE OF THE BULGARIANS IN FRONT 

OF THE LOCAL OTTOMAN ADMINISTRATION

Milena Tafrova

(Abstract)

From the end of the 30-ies of ХІХ c. on, George Popsimeonov became an 
influential person in the public life of the Turnovo qadaa. The Bulgarian population 
from the qadaa searched for his help and support in front of the local administration, 
which turned him into a kind of mediator and representative of the Bulgarians in 
the administrative bodies of the Ottoman Empire. As a result of this activity a huge 

37 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 3235.
38 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2668.
39 Данък, събиран от немюсюлманите в замяна на военната повинност (вж. НБКМ–БИА, ф. 

36 IIА 2837; IIА 2838).
40 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2567; IIА 2594; IIА 3194; IIА 4271.
41 НБКМ–БИА, ф. 36, IIА 2818.
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amount of correspondence with the leaders and inhabitants of the towns of Gabrovo, 
Dryanovo, Elena, Tryavna, Bebrovo and other villages in the Tarnovo qadaa has piled 
up. Those documents compose the personal fund of the leader from Arbanasi, which 
is kept in the Bulgarian Historical Archive at the Bulgarian National Library “St. st. 
Cyril and Metodius”. 

The documental materials, preserved in the fund can be thematically divided in 
to several major groups – the government of the local administration and the activity 
of the Bulgarian chorbadzhii; the struggle for independent Church; the struggle for 
Bulgarian education; the tax system; the settlement of Tatars and Cherkes; the corvee 
and the requisites related with the Crimean war (1853–1856) etc.

The preserved documents allow us to reveal and spotlight the deeds of George 
Popsimeonov as deputy of the Bulgarian population of front of the Ottoman authorities 
in Turnovo. The exposure of his personality is a small piece of the big puzzle of the 
provincial Ottoman administration in the Bulgarian lands in ХІХ c., whose structure, 
functions, changes and representatives will continue to be of interest to the historians.

22 Българското възрожденско общество...
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НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 
И ОБРАЗИ НА ДРУГОСТТА

ЕДИН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА БАЛКАНСКИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Надя Данова

През последните десетилетия процесът на формиране на националните 
идентичности на Балканите стана обект на множество изследвания, от които про-
личаха сложността и противоречивостта на явленията в нашия регион1. Като етап 
в този процес се очертава самоидентификацията и идентификацията на „другия“ 
при отделните балкански народи, изиграли съществена роля при формулирането 
на националните проекти през ХІХ век – изследователско поле, в което многоу-
важаваната ни колега Огняна Маждракова-Чавдарова направи значими приноси. 

От трудовете на гръцки автори, в които намираме образа на българите и 
населяваните от тях земи, особен интерес представлява „Модерна география“2, 
издадена през 1791 г. във Виена от духовниците Григориос Констандас (около 
1758–1844) и Даниил Филипидис (около 1755–1832). Двамата автори имат из-
ключително голям принос за разпространението на идеите на Просвещението 
не само сред гърците, но и сред всички балкански народи. Родени са в Милиес, 
Тесалия – селище, което отрано се радва на развит културен и обществен жи-

1 От многобройните изследвания, появили се през последното десетилетие, ще си позволя 
да цитирам само Смит, А. Националната идентичност. София, 2000. Принос за изследването на 
различните аспекти на националната идентичност правят авторите на материалите в сборници-
те: Представата за „другия“ на Балканите. София, 1995; Връзки на съвместимост и несъвмес-
тимост между християни и мюсюлмани в България. Б. д., б. м.; Кръстева, А., Ив. Кацарски, 
Н. Богомилова, Пл. Макариев. Идентичности. София, 1995; Кръстева, А., Н. Димитрова, 
Ив. Кацарски. Универсалното и националното в българската култура. София, 1996; Да мислим 
Другото – образи, стереотипи, кризи XVIII–XX век. София, 2001; Аретов, Н. Балкански идентич-
ности в българската култура от модерната епоха (XIX–XX век). Към постановката на проблема. 
– В: Балкански идентичности. София, 2001, 5–53; Балкански идентичности. Т. 1–4. София, 2001–
2003. Вж. и най-новото изследване в тази област, където е цитирана и подробна библиография по 
проблема: Аретов, Н. Национална митология и национална литература. София, 2006.

2 Γεωγραφία νεωτερική, ερανισθείσα από διαφόρους συγγραφείς, παρά Δανιήλ ιερομονάχου και 
Γρηγορίου ιεροδιακόνου των Δημητριέων. Νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα επιστασία των ιδίων, και 
φιλοτίμω χρηματική συνδρομή του εντιμοτάτου κυρίου Ίβου Δροσινού Χατζή Ίβου του εξ Αμπελακίων. 
Τόμος πρώτος περιέχων την Ευρωπέικην Τουρκία, Ιταλία, Σπάνια, Πορτουγαλλία και Φράντζα. Εν 
Βιέννη παρά τω ευγενεί κυρίω Θωμά Τράττνερν, 1791. [Модерна география, събрана от различни 
автори от Даниил йеромонах и Григориос йеродякон Димитрис. Сега за пръв път издадена, със 
собствени иждивения и с честнолюбивата парична помощ на почтеннейшия господин Ивос 
Дросину Хаджи Ивос от Амлбелакя. Том първи, съдържащ Европейска Турция, Италия, Испания, 
Португалия  и Франция. Във Виена от благородния господин Тома Тратнерн, 1791.]
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вот поради стопанския си просперитет и относителната си автономия спрямо 
централната власт. Констандас и Филипидис получават добро за времето си об-
разование първоначално в Атон, Хиос и Цариград. След това учат в прочутите 
гръцки учебни зведения в Букурещ и Яш, като особена роля за тяхното форми-
ране изиграват годините, прекарани в кръга на видния деец на Гръцкото просве-
щениe Димитриос Катардзис, към който принадлежи и идеологът на гръцкото 
националноосвободително движение Ригас Велистинлис. По-късно учат във 
Виена, Хале, Лайпциг и Падуа. В продължение на четири години Филипидис 
учи в Париж физика, математика и астрономия. Двамата превеждат трудове на 
европейски автори в областта на философията и точните науки. В съчиненията 
им присъстват имената на Джон Лок, Кондияк, Франческо Соаве, Имануел Кант 
и пр., както и вижданията на тези автори по основните проблеми на епохата. 
И двамата са търсени учители, които настойчиво въвеждат в преподаването си 
новите педагогически методи и точните науки. 

Сред многобройните им съчинения особено място заема тяхната „Модерна 
география“, която е един от най-блестящите образци на книжнината, допринес-
ли за популяризирането на идеите на Просвещението на гръцка почва. Бихме 
могли да сравним значението на тази книга в гръцката култура с приноса за мо-
дернизацията на българското общество на географията на дееца на Българското 
просвещение Константин Фотинов3. Книгата на Констандас и Филипидис е на-
писана на говорим и достъпен език и отговаря напълно на всички съвременни 
изисквания за съставянето на книга по география. Състои се от три обемисти 
тома, от които от печат излиза само първият, а останалите неотпечатани два 
тома изгарят в пожара в Цариград през 1795 г. Тъй като самата структура на 
труда е показателна за цялостните разбирания на авторите, заслужава си да се 
спрем по-подробно на нея. Първият том се състои от две части. Първата, която е 
озаглавена „За земното кълбо изобщо“, включва физическа география и в нея се 
описват освен континентите, реките, моретата, океаните, езерата, планините и 
пр., още и различните раси, езици и религии на земята. Втората част на книгата 
е озаглавена „За Европа изобщо“ и включва в началото географски и историче-
ски сведения за Европа и държавите в нея. Следват около 20 страници „Кратка 
хронология и история на промените в Гърция“, в която е разказана гръцката ис-
тория, като се прокарва тезата за „четирите различни възрасти“ на един народ. 
Тази част завършва със завладяването на Цариград от османците през 1453 г., 
като Византия е наричана „Империя на гърците“. Следва главата „За Гърция“, 
включваща историята на Атина и Спарта в античността и тяхната култура, ре-
лигия и език. В тази глава са изложени и вижданията на авторите по въпро-
са за териториалния обхват и границите на Гърция. След това в същата глава 

3 Общое землеописание вкратце за сичката земля. Преведено от греческий на славено-бол-
гарский язик умножено же разпространением и прибавлением многоразних потребних областей 
и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С[амоковец]. Смирна, в типогра-
фии А. Дамианова, 1843. За мястото на тази книга в модернизационните процеси в българското 
общество вж. Данова, Н. Константин Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото 
развитие на Балканите през ХІХ век. София, 1994, 337–350. 
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се преминава към описание на Османската империя и на нейното управление. 
Следват отделни части, озаглавени съответно: „За Пелопонес“, „За Същинска 
Гърция“, „За Тесалия“, „За Македония“, „За Тракия“, „За Източните острови 
на Европейска Гърция“, „За западните острови на Гърция“, „За Тартария“, „За 
Влахобогдания“, „За Молдавия“, „За Влахия“, „За България“, „За Сърбия“, 
„За Босна“, „За Хърватия“, „За Далмация“, „За Италия“, „За Испания“, „За 
Португалия“ и „За Франция“. 

Според френския географ Barbié du Bocage, който поддържа връзки с ав-
торите, Констандас и Филипидис имат за свой основен източник на сведения 
„Nouvelle Méthode pour apprendre la Géographie“ на френския географ Nicolle de 
la Croix и радващата се на изключителна популярност „Encyclopédie Méthodique“ 
на Panckoucke. Пак според Барбие дю Бокаж Констандас и Филипидис разчитат 
много и на своите лични наблюдения, като той изрично подчертава, че части-
те, посветени на Света гора, България и Тракия, са написани на основата на 
лични впечатления, а също и на разказите на гръцките търговци във Виена4. 
Използвани са също и античните автори Страбон и Павзаний.   

Трудът на Констандас и Филипидис е бил обект на интереса на големия 
гръцки историк на литературата Константинос Димарас във връзка с радикал-
ните възгледи на авторите му по езиковия проблем5. Поради значението на тази 
книга в историята на гръцкия културен живот тя е преиздавана частично и из-
цяло6. Освен водещият метод – описанието да се базира на личните наблюдения 
– една друга характерна черта на текста на Констандас и Филипидис повишава 
неговата стойност за нас – тясното преплитане на географското описание с ис-
торическия разказ. Прави силно впечатление идеята на авторите за континуитет 
в гръцката история. В частта, в която говори за Франция, авторите подчерта-
ват, че там „всичко процъфтява“ – индустрията, свободите, науката, търговията. 
Изтъква се също, че там цари пълна религиозна толерантност, че протестанти, 
евреи и мюсюлмани имат свои храмове. С нескриван възторг е описано полити-
ческото управление във Франция, нейните институции, армия и пр.7 Заслужава 
да се спомене също така, че подобно на други представители на Гръцкото про-
свещение, Констандас и Филипидис се стъписват пред революционното сътре-
сение във Франция през 1789 г. и показват известна резервираност към случ-

4 По този въпрос вж. подробно предговора на Екатерини Кумариану към изданието на 
„Модерна география“ на Григориос Констандас и Даниил Филипидис: Δημητριείς. Γεωγραφία 
νεωτερική. Επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού. Αθήνα, 1988, 38–39. 

5 Δημαράς, Κ. Θ. “О πρώτος μαθητής μου”. Η γλωσσική θεωρία των Δημητριέων. – Στο 
Αφιέρωμα στην μνήμη του Μανόλη Τριανδαφυλλίδη. Αθήνα, 1960, 95–105; Γρηγόριος Κωνσταντάς. – 
Στο: Φροντίσματα. Αθήνα, 1962, 89–102; 

6 Гръцката изследователка Екатерини Кумариану преиздава през 1970 г. частта от география-
та, отнасяща се до гърците, като я придружава от обширна встъпителна студия. Δανιήλ Φιλιππίδης 
– Γρηγόριος Κωνσταντάς. Γεωγραφία Νεωτερική. Περί της Ελλάδος. Επιμ. Αικ. Κουμαριανού. Αθήνα, 
1970. През 1988 г. Е. Кумариану осъществява едно цялостно ново издание на пълния текст на 
книгата, който е въведен от нова солидна студия за двамата автори и тяхното дело (Δημητριείς. 
Γεωγραφία Νεωτερική. Επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού. Αθήνα, 1988). В бележките, които следват, са 
дадени в скоби страниците от изданието на „Модерна география“ на Екатерини Кумариану от 1988. 

7 Пак там, 559–564 (Е. К., 421–423).
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ващото се. Така те подчертават, че всички хвалебствени дума за тази страна се 
отнасят за нея отпреди две години, „тъй като сега при тази промяна, която още 
не е приключила, търговията е до известна степен замряла“8. 

Книгата на Констандас и Филипидис представлява особен интерес и за 
българите, тъй като в нея има много страници, посветени на историята и гео-
графията на България9. Паралелното разкриване на географията и историята на 
едно селище, което отново е свързано с просвещенските разбирания, допълва 
представите ни за това, както е било известно на нашите съседи не само за насе-
ляваните от българите земи, но и за тяхното минало. В книгата на Констандас и 
Филипидис намираме описание на българите, на някои тяхни селища и на бита 
им. Тъй като географията е съставена на просвещенския принцип да се изхожда 
от личния опит при познанието, голяма част от данните за българите почиват на 
лични наблюдения, които прекосяват България. Тези сведения имат за нас стой-
ността на важно свидетелство за българите от края на ХVІІІ век и поради това 
публикувах някои откъси от книгата в документалното издание „Румелийски 
делници и празници от ХVІІІ век“10. Особено интересни са използваните топо-
ними, като например „Варна“ и „Черно море“11, които обикновено не се използ-
ват от авторите, опиращи се на старите автори. Заслужава да се спомене, че от 
книгата на Констандас и Филипидис в България има запазени два екземпляра. 
Единият е в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Отдел за 
редки и старопечатни книги, със сигнатура Rгр. 1791.4, а другият – в библиоте-
ката на читалището в Свищов, като екземплярът произхожда от библиотеката 
на видния учител Емануил Васкидович. Сравнението между текста на книгата 
и някои съчинения на български автори от ХІХ век показва, че тя е била позната 
за българите и използвана като първообраз при съставянето на български книги 
по география12.

Специфичната цел на авторите, която определя и структурата на книгата, 
затруднява много подбора на частите от нея, които биха представлявали ин-
терес за нас. Значителният обем на книгата не позволява нейния интегрален 
превод и поради това съм направила известен подбор, като съм включила в на-
стоящото издание не само описанието на селищата, които са в днешните гра-
ници на България, но и градове, които в една или друга степен са играли роля 
в българската история, като Цариград и Солун. Включени са и сведенията за 
останалите славяни на Балканите. Подбрани са и някои пасажи, съдържащи 
данни за общото състояние на османската държава, за българската история или 
за разпространението на българския език. С многоточие в прави скоби обозна-
чавам прекъсването на превежданите текстове, като давам техните страници от 
първото издание на книгата, а в скоби – страниците от изданието на Екатерини 

8 Νεωτερική γεωγραφία, σ . 559 (Е. К., с. 421).
9 По този въпрос вж. Danova, N. La Géographie contemporaine de Gr. Konstandas et D. 

Philippides et les Bulgares. – Еtudes balkaniques, 9, 1975, № 4, 56–74. 
10 Румелийски делници и празници от ХVІІІ век. София, 1978, 5–6, 343.
11 Γεωγραφία νεωτερική..., с. 105 (Е. К., с. 93).
12 Danova, N. Op. cit., 68–69.
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Кумариану, което е сравнително по-достъпно. В случаите, при които бележките 
към текста са на Констандас и Филипидис, това е изрично подчертано.  

За различните езици на жителите на земята
с. 84 (Е. К., с. 78). [...] Диалекти на славянския език са московският, лехски-

ят13, бохемският14, сръбският, българският, босненският, далматинският, рагуз-
кият и хърватският, които имат повече сродство помежду си и със славонския15 
език, отколкото гореспоменатите езици16 [...].

Кратка хронология и история на промените в Гърция
с. 118–119 (Е. К., 102–103). [...] През 600 г. след Рождество Христово наро-

ди, познати под името славяни или склавуни, които бяха нападнали земите на 
тогавашното царство през време на царуването на Юстиниян, от 527 до 565, ос-
новаха двете царства в Хърватия и Далмация. Първото царство – Далматинското 
– престана да съществува през 872 и беше наследено от царството Сърбия.

Към 670 г. други варвари, познати под името българи, които бяха дошли от 
Азиатска Сарматия, преминаха в земите на царството, разделени на множество 
орди17, от които само една се установи в Италия, а всички други – по бреговете 
на Дунав. Константин Погнат направи всичко възможно, за да ги изгони, но не 
успя. При неговите наследници те разпростряха още повече силите си и създа-
доха една доста силна държава. Тяхното царство, според някои автори, прес-
тана да съществува през 1019 г., когато Василий подчини България на своето 
царство. Обаче смутовете свършиха едва през 1041, 1042 през царуването на 
Калафат. 

Българите отново се заеха да създадат едно малко царство, което трая от 
1196 до 1390, когато беше унищожено от турците.

Възникна и едно малко царство Сърбия, от 780 почти до 930.
В историята съществува освен това и едно царство в северната част на 

Далмация, което включваше Хърватия и което се появи през 920 г. и приключи 
живота си през 1096, когато беше завладяно от унгарците.

Царството в южна Далмация, което включваше Сърбия, завърши живота 
си през 1170.

Една друга държава, позната като царството Рашка, започна към 1170 г. и 
включваше Сърбия, и беше отслабена през 1376 г. от царството на Босна, което 
възникна тогава. Малко по-късно Сърбия започна да има владетели, които се 
наричаха „деспоти“.

Царството Босна се разпростря и включи и Сърбия, и през 1453 г. беше 
завладяно от турците през царуването на Мехмед ІІ [...].

13 Полският език.
14 Чешкият език. 
15 Църковнославянския език.
16 Останалите европейски езици.
17 Татарска дума и означава общност, състояща се от много или малко субекти, които водят 

номадски живот (бел. на Констандас и Филипидис).
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За Гърция
с. 124 (Е. К., с. 107). Описвайки Гърция, аз ще £ придам един по-голям 

обхват от онзи, който £ придават европейците и следователно много по-голям 
от онзи, който £ придаваха старите географи. По същата причина, поради която 
старите географи наричаха Гърция и Македония, а по-новите – и Тракия [...].

[Авторите описват подробно ролята на гръцката диаспора, която още от 
античността има за резултат осезателното присъствие на гръцкия етнически 
елемент в Европа, Азия и Африка.] 

с. 127 (Е. К., с. 109). Тъй като гърците живееха по места, разделени от фи-
зически условия, Гърция се делеше на същинска Гърция, на Велика Гърция и 
на Азиатска Гърция. Същинска Гърция обхващаше северната част на Тесалия, 
към която добавяха и Епир, Илирия, Македония и островите, които са пред нея.

Велика Гърция обхващаше южната част на Италия и Сицилия.
Азиатска Гърция – Лидия, Кария, Йония и пр. и островите на Мала Азия.
Сега Гърция се дели на Европейска Гърция и Азиатска. Европейска Гърция 

обхваща, започвайки от юг, 1. Пелопонес, 2. същинска Гърция, 3. Тесалия, 4. 
Епир, 5. Албания, 6. Македония, 7. Тракия, 8. Крит, 9. островите в Егейско 
море, които принадлежат на Европа, 10. островите в Йонийско море.

Всички тези места, освен островите в Йонийско море, са част от 
Европейска Турция, която обхваща още част от Далмация, част от Хърватия, 
Сърбия, България, Влахия, Молдавия и Бесарабия. Земите, които имаше отвъд 
Бористен18, сега са на Московците, които сега настояват за война, искайки да 
направят граница Нистрос19 [...]. 

Граници на Гърция от север са Черно море, България, Сърбия и Босна, 
от изток – Босфорът, Мраморно море, Бяло море и Егейско море, от юг 
Сицилийското и Критското море, на запад – Сицилийското и Йонийското море 
и Адриатическият залив [...].

[Следва описание на османската държава и на религиозната дискримина-
ция, на която са подложени немюсюлманите в Османската империя. Дават след-
ните факти за положението на подвластните на султана народи.]

с. 136–140 (Е. К., 115–119). Друга характерна черта на властващите е дес-
потичното управление, което се разпростира в цялата голяма държава на тур-
ците и предизвиква голямо зло на царството и за всички поотделно, били те 
турци, гърци или други жители. Първият колейки, душейки, бесейки, имайки 
за закон единствено собствената воля, дава пример на своя пръв министър, онзи 
– на друг, и така, както следва, до най-малкия. Всички, впрочем, в Турция не са 
сигурни за живота и имуществото си, и особено богатите, повечето от които се 
вдигат и се установяват в съседните държави, там, където, поради царуването 
на законите, царуват и правата на живот и собственост, и въздишат винаги, като 
си спомнят красивия и щастлив климат на своята родина. Дошлите от Турция 

18 Днепър.
19 Днестър.
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в австрийската държава са повече от 80 хиляди, във Влахобогдания са множе-
ство, в Русия, Италия, Полша – има и там също.

Ах, какво царство би била Турция! Колко страшно външно, колко благо-
денстващо вътрешно, ако имаше законност. Основна съставна част, да река – 
душа на всички общества, са законите, без тях винаги са склонни към унищожа-
ването им. Добрите закони са онези, които защитават живота на човека, имуще-
ството, честта, свободата и наказват онзи, който сложи ръка на тях, независимо 
от това кой е той като рушител на гражданското общество. А албанците еднакво 
в мирно и военно време да се разхождат с военни знамена и газят села, горят 
къщи, поробват... но що да казвам онези неща, които са познати на всички?

Тук би могъл някой да се разпростира много, имайки зла съдба и много 
материал, но... ...[...].

Търговията, която би могла да процъфтява повече откъдето и да било дру-
гаде на земята, е почти замряла. И какво процъфтяване на търговията искаш 
в един край, където морето ври от пирати, а сушата му е пълна с хайдути и 
кисинджии? Пътищата почти всички са подозрителни и опасни, за което и тър-
говците се събират на кервани и отиват на панаирите и от един град в друг. 
Към това прибави още и занемаряването на пътищата, и липсата на грижи да 
бъдат направени плавателни реките. Прибави още и най-голямото – липсата на 
законност. По-младите гърци и другите подвластни на турците народи, които 
са способни да въртят търговия, изпитват хиляди пречки от страна на турците, 
които държат митниците и често ще видиш един турчин боклук да малтретира 
един полезен търговец. Но това са познати неща, каква нужда има да ги казвам?

Така впрочем, много богати търговци, които опитаха други държави, реше-
ни да живеят от търговията си, се изселват и отиват да се установят в тях и това 
е от голяма вреда за страната. Други пък стават поданици на някой чужд двор, 
за да бъдат защитавани от него в търговията си.

Ако царят беше общувал с обикновените хора, сигурно щеше да разбере 
това, което е вредно за него, и щеше да опита да поправи донякъде нещата, но 
за него столицата е светът и палатите му – царството. 

А и търговията, доколкото тя съществува, е извършвана повече от европей-
ците, които донасят различни стоки от своите краища и отнасят други, които се 
произвеждат в него, като спечелват милиони грошове годишно, повечето може 
би във вреда на местните жители. Освен това много от местните жители из-
вършват търговията с корабите им, без да могат да имат те самите свои поради 
много причини, нещо, което би могло с голяма леснина да не им липсва.

Владетелите презират тези неща, и като ги презират и презират, самите те 
изпаднаха в положението да бъдат презирани от всички.

Царят на Турция, който има една толкова хубава страна, както и останалите 
земи, които са извън Гърция, можеше да има двойно повече приход от царя на 
Франция, ако имаше едно друго управление и ако бяха разработвани земите, 
както можеше. При това положение обаче той има едва едната трета [...].

с. 142 (Е. К., с. 120). Господстващата религия в Гърция е мюсюлманската, 
но най-разпространено е източноправославното християнство. В градовете, и 
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най-вече в Салоники20, има и много евреи. В градовете на Тракия има и армен-
ци, както и католици в Константинопол21 и някои други крайбрежни градове и 
някои острови.

Езикът наравно с местните езици е турският. В Македония албанците имат 
отделен език, а освен това в някои нейни области съществува влашкият. В се-
верните части на Македония и Тракия има и много българи [...].

За Македония
с. 246–247 (Е. К., 197–198). В началото тази област била една малка по 

площ провинция, която била отделна от Гърция. След това обаче благодаре-
ние на мъжеството на своите жители се разпростря толкова много, че включи 
цяла Тесалия, и именно по времето на Филип и Александър, когато и тя беше 
наречена Гърция. Първоначално се наричаше Иматия, по-късно Мигдония, и 
най-накрая – Македония, по името на един неин цар Македон. Светото писание 
я нарича Хетейим или Кетеим.

Същинска Македония, включително с Албания, която обхваща западната 
част, е разположена на 37 градуса и 42 и 1:2 географска дължина и на почти 40 
и 43 ширина. Нейната дължина, считана от Пиргос – най-западното £ място – до 
Нестос22 – е приблизително 112 общи левги, а ширината £, която е най-голяма 
в Албания – близо 75 общи левги, и най-малката, която е в източната част – 35. 
От южната страна граничи с Егейско море, с Тесалия и с Епир, на изток – от-
ново с Егейско море и Тракия, на запад – с Адриатическия залив, който на това 
място се нарича Йонийско море, и накрая на север – с Далмация, Босна, Сърбия 
и България. 

Земята на Македония, с изключение на Албания, която не е толкова плодо-
родна, е много богата на различни житни растения, на пастбища, на разни пло-
дове и пр. Изхранва много добитък, овце, кози, волове и пр., има много гъсти 
дъбрави, които са пълни с разнообразен дивеч. Произвежда освен това и много 
памук, който съставлява един голям износ за Германия. Произвежда се освен 
това и вълна и пр.

Най-забележителните £ реки са след Пинейо в Тесалия, реката на Катерина, 
някога Фаривос, Бистрица, Алякмон, Мавронери, Лидиос в Пиерия, Вардар, 
Аксиос, Галикос, Ехедорос, Хаврияс, които всички се вливат в Термическия за-
лив. Рендина, Стримон23 и накрая Нестос24, която разделя Македония от Тракия. 
В Албания – Дрин, Дрилон и други, които всички се вливат в Йонийско море. 
Реките на Македония имат освен различни риби и много костенурки.

Най-забележителните планини на Македония са Атон, Ксироливадо, ня-
кога Вермио, Пиерия близо до Олимп, известен по прозвището, което даде по-

20 Солун.
21 Цариград, дн. Истанбул.
22 Места.
23 Струма.
24 Места. 
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късно на музите. Има и място в Македония с името Пиерия. Пападарос е в 
Албания и пр. [Следва история на древните македонци и описание на Албания 
със селищата Елбасан, Авлона, Шкодра и пр.]

с. 254 (Е. К., 202). Салоники, Тесалоники25 е сега главен град на Македония, 
много стар град, прочут, голям, многолюден, много красив и с много развита 
търговия. Намира се в източната част на вътрешността на Термическия залив, 
с едно добро пристанище, разположен отгоре на наклонено, а долу на равно 
място. Бил е построен от Касандър, зет на Филип, и бил наречен на името на 
неговата жена Тесалоники. В началото се наричал Терми и по него заливът бил 
наречен Термически, а сега – залив на Салоники. Градът е забележителен със 
старите паметници, които все още се пазят в него, и най-вече с триумфалните 
арки, една от които се пази невредима до днес. Този град, казват, го продал 
Андроник Палеолог на венецианците през 1422 г. и от тях турците го превзели 
през 1431 г. Френската енциклопедия обаче съдържа сведението, че когато спо-
менатият Андроник станал император, Салоники бил превзет от Сицилийския 
крал Вилхелм и от него преминал отново във владение на Андроник Палеолог и 
малко след това султанът изпратил един генерал и го покорил. За завладяването 
на града допринесли пресветите отци на манастира Чауш26 по начина, по който 
им продиктувал предателството техният учител дяволът. Когато влезли вътре, 
турците поставили един чаушин, за да не бъде докосвана неговата святост27. 
След това и султанът ги възнаградил с едно вечно освобождаване от такси, а 
съответстващата сума да се плаща от онези, които са поискали да защитят и 
свободата си, и религията си, и ще бъдат възнаградени от своя учител в тях-
ната долна родина заедно с Юда, техния съученик. Населен е от ромеи, турци 
и множество евреи, по-голямата част от които пристигнаха тук след като бяха 
прогонени от Испания. Градът е почетен от престол на митрополит, който има 
под властта си множество епископи и който живее в крепостта, както и всички 
ромеи, и упражнява свързаните с религията ритуали сравнително по-свободно, 
отколкото по другите места. Християните имат църкви, евреите – синагоги. Има 
също и жители арменци. Има различни консули [...].

с. 256–265 (Е. К., 203–211). Атон, полуостров, сега Света гора, на североиз-
ток от Лонгос, на югоизток от Салоники, на разстояние от него от провлака 22 
левги. Атон заедно с Лонгос образуват Сингитския залив. 

На Атон някога е имало градовете Дион, Клеоне, Тиса, Олофиксис, 
Акроатос. Освен тях е имало и много други къщи за отсядане и усамотяване, в 
които са се оттегляли много философи на Елада, като са обичали един по-спо-
коен живот и са се занимавали с философия. Сега на това място има манастири, 
съградени в повечето случаи от царете, а град или село с мъже и жени – никак-

25 Солун.
26 Дн. манастир Влатадон.
27 За различните версии относно завладяването на Солун вж. Вακαλόπουλος, Α. Ιστορία 

της Θεσσαλονίκης 315 Π. Χ. – 1912. Θεσσαλονίκη, 1947, 94–96; Vacalopoulos, A. A. History of 
Thessaloniki. Thessaloniki, 1972, с. 72.
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ви, тъй като в началото, когато започнали да строят манастирите, преселили 
всички местни хора, и от тогава до днес е забранено да влиза там не само човек 
от женски род, но и всякакво друго животно от женски пол.

Манастирите, започвайки от западната част на полуострова, са първо 
Зограф, който е на един час разстояние от морето. След това Кастамонит, и той 
малко далеч. Дохиар е на морето, Ксенофонт – на морето. Русик е малко далече 
от морето. Ксиропотам е близо на половин час от морския бряг. Симопетра – и 
той също толкова, върху едни стръмни и страшни скали, Григорий – на морския 
бряг над скали. Дионисий – също. Свети Павел – на известно разстояние от 
морския бряг.

В източната част в подножието на планината Атон е Лаврата, разположена 
на три четвърти час от морето. Каракал – също. Филотей – също, Ивирон – 
на морския бряг, в една фуния. Котлумуш, на един час разстояние от Ивирон. 
Ставроникита – до морето. Пандократор – също, Ватопед – също. Симен, 
Хилендар – малко далеч от морето. Под Филотей са запазени развалините на 
един друг манастир.

От тези двадесет монастира Зограф и Хилендар са български и службата 
им и литургията е на езика им28. 

Най-забележителните от тях са Лаврата, Ивирон, Ватопед, Ксиропотам и 
двата български манастира. Във всички почти се намират стари библиотеки с 
различни ръкописни книги, от които много и то най-хубавите бяха взети от ев-
ропейците. Светите отци малко се грижат за подобни работи.

Килиите са сгради с много малко стаи, всички с църквичка, с малко място 
наоколо, в което имат лещаци, маслини, лозя и други различни плодни дървета. 
Повечето са отдалечени една от друга, разпръснати почти из целия полуостров 
по местата на всеки един манастир, от който всяка килия получава данъка си. 
Някои имат по двама калугера, някои по трима, четири, пет, шест и е рядко да 
намери някой с повече.

Скитовете са и те мънички килии, повечето построени на шега, и имат 
един католикос, т.е. една обща църква за неделните дни и празниците, обаче 
имат и келии-църквички. Най-известните скитове са Свети Павел и Света Анна 
– и двата в подножието на планината.

Манастирите се издържат от метосите, които имат навън в Македония, 
които сега са много малко, но в миналото са били много. Почти цялото прос-
транство от Сера до Атон и от Салоники до Атон е било на калугерите. Нашите 

28 Срв. с пътеписа на Joseph Dacre Carlyle (1801), вж. Anghelou, A. J. D. Carlyle’s Journal of 
Mount Athos 1801. – Ο Ερανιστής, έτος Γ, τεύχος 14. Αθήνα, 1965, 32–75. За Ватопед и Зограф вж. 
35–40. В текста не се споменава нищо за българи във Ватопед. По отношение на „Св. Павел“ 
обаче Carlyle говори за „български ръкописи“, за български монаси и служба (както и при други 
седем монастира), но отбелязва, че отпреди няколко века монасите не били българи (с. 53). За 
Зограф в пътеписа е казано, че е основан заедно със „Св. Павел“ и др. манастири за монаси от 
българската нация (62–64). Литургията се изпълнявала на български. Авторът говори и за 300 
български ръкописа. За Свигмено Carlyle казва, че книгите, които намира в манастира, всички са 
на български (с. 66).
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блажени царе се постарали да се снабдят в царството си с множество калугери, 
а не с войници, смятайки че с броеницата си ще прогонят арабина от юг, турчи-
на – от изток, скита – от север и италианеца – от запад. Отделно от планината 
цяла Елада е била пълна с богато обдарявани манастири. В Константинопол и 
наоколо е имало множество пребогати и някои многолюдни манастири и ми се 
струва, че това отчасти стана причина за неговата гибел. Струва ми се, освен 
това, че в тези манастири никой добър човек не е отивал. Правя това заключе-
ние по това, че истинският калугер трябва да живее от труда си, дори и да е цар-
ски син, а в тези манастири не само живееха, но и живяха в охолство от труда 
на другите. Отиваха впрочем в тях, за да живеят един лек и пълен с удоволст-
вия живот. Отиваха, впрочем всички, за да спасят тялото си, а не душата си. 
Отиваха, престорвайки се на благочестиви, свети и справедливи онези, които са 
били може би точно противното. Или отиваха суеверните, заблудените, казвам 
благочестивци, и тогава злото не е било по-малко. Или отиваха мързеливците и 
ленивците и обичаят е бил гибелен за мястото.   

Царете ни пак от друга страна от своето суеверие и безумие увеличаваха 
броя на манастирите, като ги обсипваха с дарения и по този начин увеличава-
ха мързела, безсъвестността и лицемерието в своето царство. Ставаха причина 
за покваряването и на добрите. Казах суеверие, тъй като тяхното дело сякаш 
изглеждаше богоугодно, но всъщност за някой, който го гледаше с по-христи-
янски очи, беше омразно за Бога. Това мога да го докажа с необорими аргу-
менти, но сега задачата ми не е точно тази. Казах „безумие“, тъй като делото 
им беше гибелно за гражданското общество и те си го мислиха за спасително. 
Един кошер, в който има много търтеи, винаги клони към своята гибел. Едно 
гражданско общеснво, членовете на което не са всички активни, и то клони към 
своята гибел и днес–утре без друго трябва да пропадне. В една такава държава 
мудният и консуматорът е враг на дейния човек и работливия, тъй като той иска 
винаги да бъде такъв, и онзи го иска винаги такъв, и за това се прилага насилие, 
измама, лицемерие, както го диктува времето.

В едно такова общество не съществува патриотизъм29, не съществува рав-
новесие, за които главата на обществото – царят, трябваше винаги да внимава 
и да бди. Приношенията на членовете на обществото е богоугодно да се израз-
ходват в негов интерес и за неговите нужди. Но един такъв проблем има нужда 
от отделно съчинение.

Манастирските хора живеят от своите метоси, но повече от подаянията от 
всякъде, където обикалят из Турция, където има източноправославни, и събират 
– дело, което не само не подобава на калугерите, но и на християните, нито на 
хората. Освен това [живеят] и от подаянията, които получават от поклонниците, 
които идват в тях. Ако бяха добри калугери, не трябваше нито тях да приемат. 

29 За стремежа на светогорските монаси да се дистанцират от политическия живот вж. 
Благовещенский, Н. А. Среди богомольцев. Наблюдения и заметки во время путешествия 
по Востоку. Санкт-Петербург, 1874, 168–171; Вж също и Митев, П. Зографският манастир и 
Българското възраждане. – В: Светогорска обител Зограф. Т. 1. София, 1995, 41–46. 
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Двеста мъже вътре в едно село могат да хранят и самите себе си, и своите жени, 
и своите деца, и плащат и толкова данъци, и 200 калугери в един манастир без 
жени, без деца, с малко данъци или облекчени отчасти – не могат.

Тези, които живеят в келиите, се издържат в повечето случаи от своите 
имоти, като най-доходното им производство са лешниците.

Аскетите живеят от своите произведения, но и тяхните ръце са заразени от 
позорни получавания. Предишните аскети не само не получаваха, но и онова, 
което получаваха от производството си, не го изразходваха изцяло за себе си. 
Суеверният и лицемерният човек ще си помисли, че нещата, които казвам, са 
думи на един еретик, на един безбожник. Но просветеният и истинският хрис-
тиянин няма да си помисли такива неща. Освен това аз казвам онова, което 
мисля. По някакъв начин изповядвам своите убеждения пред целия Свят.

Местността на Атон е изцяло планинска и освен някои малки долини, няма 
изобщо равнини. От Ксиропотам до Лаврата е почти изцяло камениста и ска-
листа, чак до самото море. Въпреки това има доста обработваеми места, много 
гъсти гори от дъб и кестени, от които и се прави значителен износ на дървен ма-
териал. Морето наоколо, и най-вече от западната страна, става изведнъж много 
дълбоко, като няма пристанища освен няколко залива.

Дължината на Атон от провлака до края е около 18 левги. Същинската пла-
нина Атон е разположена в края на полуострова. Неговият връх е гол. Частта от 
него, която гледа към Свети Павел, не е нищо друго освен една скала, която се 
издига от морето като една кула. Откъм страната, която е свързана с гребена на 
планината, достигащ до провлака, има гъсти дъбови гори30.

В югозападната част на залива на Стримон, върху едно място, което е вда-
дено навътре в морето, някога е била Стагира, прочута с това, че е била родно 
място на Аристотел.

Рендина, градче, епископия на солунския митрополит, някогашната 
Аретуса.

В северната част на залива, малко далеч от брега на морето е бил античният 
град Амфиполис.

Кавала, някогашният Неаполис.
Филипи, на север от Кавала, град, някога известен с митрополитски трон, 

сега обаче празен. Запазени са досега развалините на града заедно с името, сви-
детелство за старата му слава. Наречен е така по името на Филип, бащата на 
Александър. Филипи е известен още в историята с поражението, което претър-
пяха през 42 г. пр.Р.Хр. защитаващите свободата на римляните Брут и Касий от 
Октавиан Цезар и Марк Антоний.

30 Коренно различно описание на Атон намираме в съвременния на географията на 
Констандас и Филипидис текст, излязъл от ръката на врачанския първенец Тошо Ценов. През 
1791 г. Ценов прави поклонническо пътешествие до Света гора и оставя текст, в който присъст-
ват предимно вълшебните свойства на чудотворни икони, мощи и пр. (вж. Книга за българските 
хаджии. Съставители Светла Гюрова и Надя Данова. София, 1995, 278–280).
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Драма, град, в който бил преместен митрополитският престол на Филипи, 
който се нарича сега на Филипи и Драма.

Сера31, голям град с многобройно население, прочут, търговски, с митро-
политски трон, на реката Галико, с много красиво местоположение, в едно пло-
дородно място. Запазени са досега цели стени от старата крепост, и кули, обаче 
празни. Сера е почетен с митрополитски престол, на който обаче не е подчинен 
нито един епископ. Митрополитът живее в града, а митрополитската черква е 
голяма, стара постройка, покрита с оловен покрив.  

Меленико32, село, населено от турци и християни, които са повече.
Охрида, разположен на езеро Лихнида, прочут някога град, родно мяс-

то на император Юстиниян, който го поднови и го нарече по името си Първа 
Юситинияна. По различни времена градът е бил и главен град на Сърбия и 
България. Юстиниян го е почел с независим архиепископски престол, на който 
са били подчинени шест митрополити и десет епископи. Сега обаче е подчинен 
на патриарха на Константинопол. Сега Охрид е нищо в сравнение със старата си 
слава, почти вече не е град, а село. Неговото езеро е най-голямото в Македония. 
Има много костенурки и изключителни и големи пъстърви.

Кастория33, красив град, с най-прелестно местоположение в едно езеро, 
върху каменисто и високо място, което е свързано със сушата само от едната 
страна. Кастория е прочут и той в Турция и е почетен с митрополитски престол.

Питоля34, голям град, седалище на първия паша на Европейска Турция.
Перлепес35, селище в близост до Питоля. [Следва обширно описание на 

Воскополис.]
Водена36, селище с епископски престол, подчинен на Ахрида. Това е няко-

гашната Едеса. Има прекрасно местоположение.
Кожани, християнско селище с до 750 къщи, разположено на едно красиво 

равнинно място в подножието на планини. Има здравословен въздух, изобилна 
и хубава вода. Къщите са сред градини, някои много красиви и големи. На изток 
от него се простира едно голямо поле, в което вирее изобилен и изключителен 
шафран. Жителите на Кожани имат училище, много от възпитаниците на което 
много преуспяха и почти всички се образоваха. Те още имат това училище, ма-
кар че сега са небрежни към него, като най-добрите и най-грижовните са избя-
гали от многобройните и ужасни неуредици на властта. В духовно отношение 
[селището] е подчинено на епископа на Сервион, а в политическо отношение в 
момента e свързано с администрацията на Еласона.

Сятища, селище, по-голямо от Кожани, на разстояние три часа от него на 
североизток. Това селище има хубави сгради, преуспяваше и има образовани 

31 Сяр, дн. Серес.
32 Мелник.
33 Костур.
34 Битоля.
35 Прилеп.
36 Воден, дн. Едеса.
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жители, и много богати, които забогатяха от търговия. Сега обаче запустя от 
такива хора и все повече запустява. Най-добрите и най-богатите заминаха за 
Австрия, както и жителите на Кожани. В духовно отношение Сятища е подчи-
нена на Сисанийския митрополит, а в политическо отношение – на управление-
то на Еласона заедно с Кожани, към което сега наскоро бяха придадени.

Верия37, стар, голям град, с митрополитски престол, обитаван от повече 
християни, отколкото турци. На запад от Салоники и на север от Водена. Там 
се произвеждат чудесните пешкири, които се разпръсват из цяла Турция и по 
много други места. 

Няуса38, голям град, населен от християни. Този град има много бликащи 
води. Близо е до Верия.

По тези места е била старата Пела, родина на Александър Велики.
Яница, град, населяван почти изцяло от турци. 

За Тракия
с. 265–266 (Е. К., 211–212). На изток от Македония се намира Тракия, която 

лежи между 40 и 43 градуса географска ширина и на 41 и 1/2 и 46 и 1/2 градуса 
географска дължина. На север от нея е България, на изток – Евксинския понт, 
Босфора и Мраморно море и от южната страна – Егейско море. Дължината £, 
ако се вземе от Константинопол до в близост до развалините на Сардики, е над 
100 левги, а ширината £ от най-южната точка на полуострова до най-северната 
£ част е шестдесет и пет.

Известни реки на Тракия са: първо Еврос, сега Марица, изворите на която 
се намират на северозапад, близо до границите на България. Тя минава през 
Филипопол39, Адрианопол40, до който е и плавателна, след като в нея се влее и 
Артискос, сега Арда, и Таксос, сега Тунджа. Минава още през други селища и 
накрая се влива в Егейско море между Енос и Марония.

Нестос41, или Несос, която е южна граница на областта и Македония.
Известни планини в Тракия са Емос42 и Родопите, втората от които достига 

до Евксинския понт43 и разделя областта почти на две части.
Земята на Тракия е много плодородна на житни растения, на пастбища 

и на различни плодове и на вина, въздухът £ общо е много умерен и много 
здравословен. Но там, където природата е свободна за човека, човекът от една 
своя неразбираема глупост прави всичко наопаки. Ако иска някой да я сравни с 
Холандия по отношение на природата, не става сравнение. Ако иска по отноше-
ние на нравите, сравнение пак не се намира, по онова има предимство Тракия, 
по онова – Холандия. Има обаче едно друго сходство, защото и там, и тук измъ-

37 Бер.
38 Негуш, дн. Нияуса.
39 Пловдив.
40 Одрин, дн. Едирне.
41 Дн. р. Места.
42 Стара планина.
43 Черно море. 
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ченият човек вечно се бори с природата, там, за да строи или за да кажа по-до-
бре, сградата на щастието, която съгради със собствените си ръце, воювайки с 
природата и с всичките нейни стихии, тук, за да разруши това, което природата 
сама иска да направи.

Траките в древността са били известни със своята набожност. Имало е ня-
кои от тях, които от голямата си набожност, или да кажа по-добре, своето суеве-
рие, прекарваха един самотен живот без жена, който Омир нарича „без живот“, 
тъй като поради това е считал, че те наполовина живеят в света. Първоначално 
траките се подчинявали на собствени царе, после на македонците, след това на 
римляните и ромеите и в края на краищата на турците.

В древността известни мъже от Тракия на първо място е споменати-
ят Орфей, когото, казват, имитирал и Омир в неговите стихове, философът 
Демокрит, Протагор и други [...].

с. 267 (Е. К., с. 212). Енос, малък град, стар, търговски, пристанище на 
Адрианопол, с архиепископски престол. Някога се е наричал Полтиоврия, както 
да речеш Полтиополи, тъй като древните траки казвали на града „врия“. [Следва 
описание на Галиполи, Родосто и Силиврия, последвано от дълго изложение на 
историята на Цариград през различни епохи, както и от описание на забележи-
телностите на града, в което между другото се казва:]

с. 276–279 (Е. К., 219–222). Някои прават изчисление и намират, че в 
Константинопол44 заедно с предградията му има над 900 хиляди жители, от 
които 250 са ромеи и още толкова арменци, и останалите турци, евреи и други 
етноси. Доколкото Константинопол е столица на едно такова голямо царство, 
бидейки на море, имайки наоколо плодородни провинции, разполагайки с едно 
местоположение, което позволява в него да могат да влизат и излизат кораби 
при всякакви ветрове, и можейки да има за тях в изобилие необходимото, би 
трябвало да има над два милиона жители, ако не бяха двете злини, които го 
бичуват непрекъснато: пожарите и епидемиите и най-вече втората, която почти 
всяка година погубва хиляди негови обитатели. 

Галата, който е разположен от лявата страна на залива на Златния рог, е 
предградие на града и е също един забележителен град. В него в една махала 
Ставродром се намират и резиденциите на посланиците на различните европей-
ски държави. Когато латинците превзели града, те го дали на генуезците.

 Константинопол е на разстояние 350 левги от Москва, от Париж – на 500, 
от Стокхолм – на 450, от Петербург – на 400, от Копенхаген – на 410, от Мадрид 
– на 620, от Лондон – на 580, от Рим – на 300, от Виена – на 280, от Адрианопол 
– на 45, географска ширина 41,4 градуса и дължина 46,33 градуса.

На страната на Тракия, която се мие от морето, в старо време е имало гръц-
ки градове. Като се тръгва от Босфора е Делкон, сега Деркос, разрушен, поче-
тен с митрополитски престол. Финопол, сега разрушен и запустял. Агатопол, 
епископия, Мидия, някога прочут град на Тракия, епископия. Салдамис, сега 

44 Цариград, дн. Истанбул.
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Стагнара според някои. Адриаки, град, сега Гатаполи. Филоа или Филотиани. 
Тиниада. Перонтико, сега Вердисо. Някои искат тя да е днешният Созопол, кой-
то е почетен с митрополитски престол. Тондза, сега Вордовизо. Аполония, коя-
то бе наречена и Велика от великия Помпей45. От този град Лукул взе Аполон и 
го постави в Римския Капитолий. Някои искат това да е Созопол. Анхиало, град 
и днес, с митрополитски престол. Месемврия, с митрополитски престол и тя.

Адрианопол, втори град в Тракия след Константинопол, голям, много-
люден, търговски, красив, отчасти върху едно възвишение, на сливането на 
Марица, Арда и Тунджа, в една прелестна местност, на една земя, която е много 
плодородна на други неща и на изключителни вина. Намира се в центъра на 
Тракия и с митрополитски престол. По-преди той е бил малък град и се е нари-
чал Орестиада по името на сина на Агамемнон Орест, който го построил пръв.

Прекрасното местоположение привлякло по-късно Адриан. Той направил 
града по-голям, разкрасил го и го нарекъл Адрианопол и Елия, тъй като Адриан 
се наричал и Елиос46. По-късно по някое време в града престоявали и цариград-
ските императори. Той станал отделно седалище на императорите, когато наши-
те прилежни царе разпокъсали царството. Мурад І, цар на турците, го превзел 
през 1362 г. и го направил главен град на османската власт, поради това, че го 
избрал за свое седалище и той останал столица почти сто години до превзема-
нето на Константинопол през 1453 г.  

Градът е укрепен, обаче неговата стена не струва нищо. Има хубави и лук-
созни сгради, между които има и царски палати, Султан Селим, джамия с 4 
минарета, един безистен и няколко хана, които са покрити с олово и заслужават 
да бъдат видяни. Палатите са непосредствено до града и са в един обграден от 
стена район, който е доста голям. Над реката са построени красиви мостове. 
Реката, която е плавателна до града, улеснява неговата търговия. Всички необ-
ходими неща са в изобилие и евтини, както и в другите градове на Тракия.

По-рано султаните имали обичай да идват и да престояват в града, най-вече 
по време на война или при подозрение за размирици. Отстои от Константинопол 
на северозапад на 45 левги, от Белград47 – на 130 на югоизток, от Енос – на 25 
на север, от Салоники – на североизток на 80, от Букурещ близо на 78 на юг, на 
географска ширина 41,45 градуса и географска дължина 44,15 градуса.

Филипопол48, град, стар, голям, многолюден, търговски, и той на Марица, 
почетен с митрополитски престол. Отстои от Адрианопол на близо 40 левги на 
северозапад, от София на 17 на югоизток, географска ширина 42,20 градуса и 
географска дължина 42,15 градуса.

45 Става дума за Poponius Mela, автор на една география на латински “De chronographia libri 
tres” (44 от н. е.) Вж. Папайоанидис, К. История на Аполония Понтийска – Созопол (от създава-
нето £ до днес). Превод Теофана Е. Николова. София, 2004, с. 13. 

46 Publius Aelius Hadrianus, римски император от 117 до 138 от н.е. 
47 Белград.
48 Пловдив.

23 Българското възрожденско общество...
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Димотихо49, по-долу от Адрианопол, на пет–шест часа на юг, на дясно от 
Марица на разстояние от около половин час. Малък град е, има прекрасно мес-
тоположение, почетен е с митрополитски престол. Димотихо ще е известен в 
историята, защото и в него пребивава близо две години легендарният и зло-
щастен шведски крал Карл ХІІ50, след като го взеха от Бесарабия, където беше 
пристигнал като емигрант, бягайки от Росия и Полша.

Между Димотихо и Енос е бил и Трайанупол, прочут някога град на Тракия, 
който се е наричал и Теодосиупол от Теодосий, който го е възстановил. Той е 
бил митрополитски град и е имал под своята юрисдикция много епископии. 
Това место се нарича сега Терма по термалните му извори, които има, и Лица.

Ямболи, в миналото Янупол. Плудин, Плотинупол. Загара, Девелт, еписко-
пия на Адрианопол. Бургаз, Аркадиупол с митрополитски престол. Малгарас, 
Мегалагора. Запазен е и сега и има доста жители. Виза, прочут в миналото град, 
запазен е малко и днес и е отличен с митрополитски престол. По тези места е и 
Саранда еклисиес. 

За България
с. 339–345 (Е. К., 265–269). Тази провинция се простира по широчина от 

изток на запад. Намира се между 42 1/2 и 44 градуса широчина и 41 и 46 градуса 
дължина. На север граничи с Дунав, който я отделя от Влахия, на юг – с плани-
наната Емос, сега Коджабалкан, която я отделя от Тракия и част от Македония, 
на изток – с Евксинския понт и от запад – със Сърбия. Линията, която я отделя 
от Сърбия, започва от Дунав срещу Оршова и минава близо до Ниш, като го 
оставя на запад и излиза на границите на Македония, до десет общи левги на 
изток от Скопие.

Някога тя е била част от Мизия и се е наричала Долна Мизия. Историкът 
Зосимос51 я нарича Тракийска Скития, а Плутарх52 – Понтийска Скития. България 
се нарича по името на българите, народ от Азиатска Сарматия, които са наречени 
така от река Волга, земите около която са населявали, и са дошли тук около осми 
век и са създадали царството си. Нарича се още и Малка България за разлика от 
Велика България, която е в Азиатска Русия отвъд Волга.

Климатът £ е умерен, въздухът – много здравословен, земята £ прекрасна, тъй 
като е разнообразна с планини и равнини най-прелестни, и много плодородни на 
житни и бобови растения от всякакъв вид, на вина и добитък и донякъде в край-
дунавските райони на коприна, която е най-добрата коприна в Турция и от нея се 
прави голям износ за Русия. Населена е от християни и турци. Първите изобщо 
са много по-многобройни, като и едните и другите като цяло са непросветени. 

49 Дн. Дидимотихо.
50 Карл ХІІ (1682–1718), крал на Швеция (1679–1718), който след поражението си в 

Полтавската битка (1709 г.) забягва в Турция.
51 Гръцки историк, живял през втората половина на V и първата половина на VІ век. Автор 

на една „Нова история“ в 6 книги.
52 Старогръцки писател (около 46–120), автор на „Моралии“ и „Успоредни животописи“. 
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Християните са почти всички българи, с изключение на няколко села в крайдунав-
ските области, в които има доста ромеи и на крайбрежието на Евксинския понт, в 
които има ромеи, повечето от които от стари времена и които са и по-културни от 
тези от вътрешността. Българите са общо простовати, гостоприемни, благочести-
ви, физически силни, трудолюбиви, работливи, неуморни, спокойни, миролюбиви.

Градовете и селата в България, както преди, така и сега, са многобройни 
и големи. Тук обаче ние ще споменем само онези, които се чуват в наше време 
или поради търговията, или поради някое друго качество, започвайки от край-
брежието, което мие Евксинският понт.

Варна, град красив, разположен на ляво от устието на едноименна река, 
търговски, с хубаво пристанище, удостоен с митрополитски престол, известен 
с битката, която стана тук през 1444, в която е бил убит Владислав, царят на 
Унгария, от султан Мурад II53. Отстои на 57 левги от Константинопол на север 
и на 43 от Адрианопол към североизток, г. ш. 43,4, д. 45,10.

Като се изкачваме към устието на Истрос54 има и други села като Каварна, 
Галиакра55, Мангалиа, Констанца56 и други.

Саксиа57, малък град, 10 левги на запад от Галац, отвъд реката. Преди се 
е наричала Аксиополис. В него през сегашната война русите спечелиха една 
добра битка срещу турците58.

Хърсова, град в ъгъла, който образува първото разклонение на Дунав.
Дристра или Силистра, забележителен град на България, пашалък, седа-

лище на митрополит, главен град на едноименна провинция. Защитен е добре 
от една крепост. Населяван от турци и християни. Турците са много покварени. 
Отстои на 25 левги от Русчук на изток, на 24 левги и повече от Букурещ на юго-
запад, г. ш. 44,20, д. 44,50.

Русчук59, красив търговски град на брега на Дунав, пристанище на 
България и Влахобогданско, през което трябва да минават стоките, които изли-
зат за Влахобогданско и Русия, а също както и оттам за Турция. Населява се от 
християни и турци, като първите са по-многобройни. От всички крайдунавски 
градове само този има жители християни повече, отколкото турци. Отстои от 
Никопол на 20 левги на изток, до 13 часа от Букурещ на югозапад.

Свищов, град доста добър, красив, разположен върху един прелестен хълм, 
прочут вероятно някога поради мира, който се договори в него през време на 
сегашната война между турците и австрийците60.

53 В сражението при Варна на 10 ноември 1444 г. участват полско-унгарският крал Владислав 
ІІІ и трансилванският воевода Ян Хуниади, войските на които са разбити от османците начело 
със султан Мурад ІІ.

54 Дунав.
55 Калиакра.
56 Кюстенджа.
57 Исакча.
58 Става дума за Руско-турската война от 1787–1792 г.
59 Дн. Русе.
60 Австрия, която през 1788 г. се намесва във войната срещу Османската империя, сключва 

на 4 август 1791 г. сепаративния Свищовски мир с Високата порта. 
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Никопол, град на Дунав, на десния бряг на малка река, която се влива в 
него. Построен е от император Траян след победата над Децебал. По-рано е 
бил епископия, след това е бил въздигнат в митрополия. Сега вече не е нито 
епископия, нито митрополия. Защитен е от една малка крепост. Населен е от 
турци, които са много долни чудовища и много малко християни. Тук има една 
подземна църква, за която твърдят, че е построена от апостол Павел. Никопол 
е известен поради кръвопролитната битка, която спечелил султан Баязид сре-
щу Сигизмунд, царя на Унгария61. Много мъдри гърци (казва един френски ге-
ограф), предвиждайки по това поражение на унгарците, че ще има да изпита 
същата съдба и царството на Константинопол, се оттеглиха в Италия. Тяхното 
появяване в Италия, (добавя същият), направи да се възроди изучаването на 
гръцкия език и да се обновят науките на Запад. Отстои на 20 левги от Русчук на 
запад и на 30 от Букурещ на югозапад, ш. 43,46, д. 43,18.

Видин, град на Дунав, и той със силна крепост, пашалък, седалище на 
митрополит. Има 15 хиляди къщи, населява се от турци и малко християни. 
Християните са отделно в едно предградие, което има едва 1500 къщи. Там 
живее и митрополитът. В тази крепост поради това, че е на границата, има 
определени 12 хиляди еничери с царска заплата. Намират се обаче винаги 
над 20 хиляди. Беше превзет много пъти и отново бе превзет от австрийците 
и турците. Отстои на 63 левги от Белград на югоизток, на 35 от Ниш на северо-
изток, ш. 44,6, д. 42,2.

Шумла62, голям континентален град, близо да планината Емос, известен 
със затворничеството на везира Мешиноглу и с мирните договори от миналите 
войни между Портата и Русия.

Търново (Велико) голям, естествено укрепен и силен град поради това, че 
е разположен на каменисто място, стръмно от повечето страни и заобиколен от 
една река. Войводство, някога столица на цяла България и резиденция на царе-
те, сега е само митрополия на едноименна епархия и седалище на митрополит, 
който е бил един от тримата, които се отделили от Константинополската църква 
и станали автокефални. Сега обаче отново е подчинен на Константинопол с 
трима епископи. Населява се от турци и християни. Първите са много по-мно-
гобройни. Провинцията на Търново произвежда коприна много и висококачест-
вена, която почти изцяло се изнася за Русия. Велико Търново е на левия бряг 
на реката.

Арванитохори63, град християнски на един час разстояние на изток от 
Търново, на десния бряг на реката. Има до 400 къщи почти всичките христи-
янски. Жителите са ромеи и езикът им е ромейски, хора благородни, способ-
ни. Почти повечето от тях са търговци, всички образовани и много богати. В 
Букурещ има много от тях, а някои заемат и политически постове. Те са учено-

61 През 1396 г. османската армия, ръководена от Баязид, разбива при Никопол армията от 
унгарски, немски, полски и френски рицари-кръстоносци начело с унгарския крал Сигизмунд. 

62 Дн. Шумен.
63 Дн. Арбанаси.
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любиви, имат училище и се грижат за него. От него излезоха и много преуспели 
хора. Някои от тях са на служби при влашките князе. Подчинен е в духовно и 
административно отношение на Велико Търново.

Около Арванитохори има и други многобройни и големи български сели-
ща, има и едно друго Арванитохори в крайдунавието, в което говорят албански.

В близост до Велико Търново, на разстояние около един ден и повече, е 
Габрово, град, който има над 10 хиляди къщи, всичките християнски български.

Между Велико Търново и Русе, който отстои от него на два дни път, в едно 
равнинно и пусто място са се запазили развалини на един голям и величествен 
град. Казват, че това е бил Никопол, отделен от онзи на бреговете на Дунав. 
Когато пътувах от Велико Търново за Русчук, минах през това място и си спом-
ням, че изтече доста дълго време, докато го преминем. Спомням си още, че 
големите мрамори, които гледах, и останалите руини от този мъртъв град ми 
направиха едно изключително впечатление, въпреки че тогава бях и аз като 
онзи злощастен свещеник на Дзиас, който, когато виждаше някакви европейски 
пътешественици, дошли там при него, за да видят неговите старини на острова, 
им казал: „Тези боклучави мрамори ли сте дошли да видите?“. А те на тази без-
просветна и глуповата ирония му отговорили: „Надявахме се, свети отче, да те 
видим с някоя книга на Хризостом или Василий в ръцете, а не да сучеш коприна 
като жена“, тъй като го намерили да върши тази работа.

София, голям град, главен град на цяла България, седалище на бейлер-
бея, почетен с митрополитски престол, добре населен и разположен на река 
Искър, близо до границите с Македония и Тракия, близо до развалините на град 
Сердика в една много широка равнина, с красиво разположение, но не особено 
здравословно. Наречен бил София, тъй като бил построен, както казват, когато 
се строял храмът „Света София“ в Константинопол. Порастнал е след разруша-
ването на Сердика. Тук има и един католически архиепископ. Отстои от Ниш 
на 30 левги на югоизток, на 48 почти от Салоники на север, на 28 от Филипопол 
на северозапад, ш. 42,30, д. 41.

Сердика, град известен в първите векове на християнството заради съ-
бора, който е бил свикан в него през 347 г., за да бъде обсъдена разпрата на 
свети Атанасий с Арий. Сега представлява руини близо до София и се нарича 
Триадица.

За Сърбия 
с. 345–348 (Е. К., 269–271). От север тя граничи с Дунав, който я отделя от 

Унгария, и отчасти със Сава, от юг – с Македония, от изток – с България и от за-
пад с Босна и отчасти с Албания. Лежи между 38 и 41 градуса географска дъл-
жина и 42 и почти 45 градуса географска щирина. Някога е била част от Мизия, 
от Илирия и Панония. След загиването на царството на римляните е завладяна 
от сърбите, народ, който е пристигнал от Азиатска Сарматия, от които приема 
името Сърбия. 
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След това е имала някои владетели, някои от които са зависели от кралете 
на Унгария, като последният имал нещастието да са ангажира с една битка, 
в която е била унищожена цялата му войска от Мурад I през ХІV век. Тогава 
Сърбия пада под турска власт, обаче Белград, главният £ град, не е завладян 
тогава от турците, а след това от Сюлейман II през 1521 г.

Според клаузите на Пожаревацкия мир64 австрийците завладяли по-голя-
мата част от Сърбия, обаче с договора от Белград от 1739 г. са били принудени 
да я върнат обратно. 

Мястото като цяло е добро и плодородно, но слабо населено, тъй като не-
говите хора избягаха и постоянно продължават да заминават вкупом от жес-
токостта на турците за австрийските провинции. При сегашната война казват, 
че са избягали в Унгария над 25 хиляди семейства и онези, които са останали, 
дебнат резултатите от мира и всички са готови да поискат някакво убежище. 
В сегашния момент австрийците държат почти цялото крайбрежие от Белград 
почти до Видин.

Жителите на тази провинция са източноправославни християни и турци, 
като първите намаляват на брой поради причините, които споменахме, докато 
вторите се увеличават по брой и освирепяват. Има и католици, които са раз-
пръснати в различни села, най-вече по южните места, които имат един епископ, 
избран от папата.

По-забележителните градове на Сърбия днес и преди са следните.
Белград, голям град, укрепен, главен град преди на цяла Сърбия, главен 

град на едноименната провинция и престол на митрополит. Намира се на сли-
ването на реките Сава и Дунав на дясно от двете реки, върху един прелестен 
хълм, с прекрасна гледка, с много чист и здравословен въздух, построен по 
стар начин. Неговите предградия са много просторни и се посещават винаги от 
търговци турци, ромеи, унгарци, славяни и евреи. На сокаците, на които става 
най-голямата търговия, има редове от дървета, които като покрив защитават 
продавачите и купувачите от слънцето и дъжда [...].

Ниси или Ниса65, голям и укрепен град със силна крепост, на границата с 
България, на река Нишава, която малко по-долу се слива с Морава. Пашалък. 
Митрополитски престол. Родина е на Константин Велики, който го възобновил. 
Наричал се е Наисос и сега изопачено Ниш. През 1689 г. австрийците са го 
опожарили. Отстои от Белград на 52 левги на югоизток, ш. 41,12, д. 38,40 [...]. 

Скопие, град в западната част на Сърбия, на границите с Македония, на 30 
левги от София на запад, 28 от Ниш на юг, ш. 43,15, д. 40,8 [...].

с. 353 (Е. К., с. 275). Българите, сърбите, бошняците, хърватите, далма-
тинците и рагузците са всичките славяни, които през различни времена са се 
откъснали от този голям народ и дойдоха и се поселиха в по-южните места. 

64 По силата на Пожаревацкия мир от 1718 г. Високата Порта загубила част от Сърбия с 
Белград включително. 

65 Ниш.
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Езиците на всички тях са диалекти на езика на славяните. От бошняците много 
са мюсюлмани. Рагузците и хърватите са католици.

Между Далмация и Босна се намира Черна гора, която е свободна и населе-
на изцяло от източноправославни. 

UNE SOURCE POUR L’HISTOIRE DE LA FORMATION 
DES IDENTITÉS NATIONALES BALKANIQUES

Nadia Danova

(Résumé)

Durant les dernières décennies le processus de la formation des identités 
nationales dans notre region a attiré l’attention de plusieurs historiens, qui ont constaté 
le caractère contradictoire des phénomènes dans ce champs. On a été convaincu qu’on 
doit s’assurer un accès plus immédiat aux méchanismes de la formation de l’image 
des Autres dans Balkans, dont l’histoire prédétermine un entrelacement d’ethnies 
et de religions. Un des ouvrages des auteurs grec qui illustre cette spéciphicité des 
difficulties, envisagés par les historiens, est la “Géographie moderne” de Grigorios 
Konstandas (ca.1758–1844) et Daniil Philippidis (ca. 1755–1832), parue en 1791 à 
Vienne. Il s’agit de deux représentants éminants des Lumières grecques, qui participent 
dans la construction de l’identité nationale grecque et dont les ouvrages avaient été 
connus aussi parmis les Bulgares. Notre communication se propose comme objet 
d’offrir aux lecteurs bulgares les pages de ce livre emblématique, destinées de former 
chez les lecteurs grecs des idées sur un peuple voisin, sur sa langue, son histoire, ses 
traits caractéristiques et sa culture.  
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„СЛАВЕННО-СЕРБСКÏЯ В†ДОМОСТИ“ 
ЗА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ 1793 г.

Тамара Стоилова

Многоуважаеми читатели! Пред всички мога да споделя, че досега съм 
обвинен от две посоки: представям новините много кратко, а вие бихте иска-
ли да прочетете и нещо повече. Това оплакване не ми беше особено приятно, 
но ми достави и удоволствие, тъй като виждам, че желанието да четете се 
увеличава. Затова аз изразявам готовност да пиша по-подробно в бъдеще и да 
изпращам Новините на по-ниска цена. Но отново искам да се оплача, че досе-
га имам твърде малко читатели и недостатъчно възнаграждение за труда и 
разходите, които влагам предварително1.

Това обръщение на издателя Стефан Новакович към читателите на „Сла-
венно-сербския ведомости“ е достатъчно красноречиво и не се нуждае от до-
пълнителен коментар. То обобщава информацията за целта и условията, при 
които се издава вестникът, както и за интереса на сръбското общество в Хаб-
сбургската монархия към публикуваните в него новини. 

През 1770 г. Мария-Терезия дава на виенския университетски издател Йо-
сиф Курцбек привилегия, с която му разрешава да печата книги на сръбски език 
в продължение на двадесет години. В периода 1771–1792 г. Курцбековата пе-
чатница издава повече от 150 книги, главно преводи от немски и френски. Из-
даването на сръбски вестник във Виена – „Сербския новины“, става възможно 
след като в началото на 1791 г. император Леополд II отделя сръбските дела от 
унгарските и учредява Илирийска дворцова канцелария (Illyrische Hofkanzlei). 
Пряк резултат от работата на Темишварския събор (1790 г.), Канцеларията съ-
ществува малко повече от 15 месеца (20 февруари 1791–3 юни 1792), но става 
израз на политическия успех, който сърбите в Хабсбургската империя постигат. 
За този успех свидетелства и фактът, че през февруари 1792 г. печатницата и 
вестникът стават собственост на Стефан Новакович, който участва в събора и е 
член на Илирийската дворцова канцелария2. 

1 Славенно-сербскïя В†домости посвященни роду и священству, от Стефана Новакови-
чъ дворскаго агента. 1792–1793. Фототипска издања. Нови Сад, Матица Српска, 1961, № 22, 
11.03.1793.

2 Шумаревић, С. Сербския новины. 1791–1941. Београд (без година на издаване и без па-
гинация); Temišvarski sabor 1790. Izbor i objašnjenja: Slavko Gavrilović, Nikola Petrović. Novi Sad 
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През август 1792 г. е отпечатан един, все още не периодичен, брой на „Сла-
венно-сербския ведомости“. Първият редовен брой се появява на 28 декември 
1792 г., след като е преустановено издаването на „Сербския новины“, които 
излизат през 1791–1792 г. За разлика от този първи вестник, чийто шрифт е 
църковнославянски, „Ведомостите“ се печатат с установеното по това време в 
Русия изписване на буквите, като често се заимства и руският правопис. Тер-
минологията е неуточнена, в отделни случаи географските названия и имената 
на споменаваните личности са трудни за идентифициране. Изданието обаче е 
ценен исторически документ, който разкрива степента на осведоменост и про-
блемите, интересували сръбското общество в Хабсбургската империя от края 
на XVIII век.

Убеден, че всеки народ чрез „свое книгопечатане, което е връх на Просве-
щението, се приближава всеки ден до своето благополучие“3, Стефан Новако-
вич непрекъснато призовава читателите на вестника да се абонират за него и 
да подкрепят публикуването на книги. Особено упорити са призивите му да 
се подпомогне издаването на „Сръбската история“ на архимандрит Йоан Раич, 
„написана още през 1768 г.“4. В три части, на „прост сръбски език“, са напеча-
тани и неговите проповеди за неделни и празнични дни, за които се съобщава, 
че предстои да бъдат разпратени по всички епархии5. От немски на сръбски 
Раич превежда и „с много важни бележки изяснява“ „Краткую Сербии, Рассии, 
Босны и Рамы историю“. Издателят съобщава, че книжката е интересна и се 
печата в момента, а училищните директори и магистри (т.е. учители – б. м. – 
Т. С.) би било добре да обучават децата по нея, „за да научат за своя род и 
своя произход“6. 

* * *

1793 година отбелязва значителна динамика в международните отноше-
ния. Екзекуцията на френския крал е последвана от война на обединените евро-

– Sremski Karlovci, 1972 (Građa za istoriju Vojvodine. Knjiga 9.); Palić, М. Srbi u Mađarskoj-Ugarskoj 
do 1918. Novi Sad, Futura publikacije, 1995, 183–185; Бешлин, Бр. Европски утицаји на српски ли-
берализам у ХIХ веку. Нови Сад, 2005, с. 113; Костяшов, Ю. В. Сербы в Австрийской монархии 
в XVIII веке. Калининград, 1997 <http://window.edu.ru>.

3 Славенно-сербскïя В†домости, с. 3.
4 В по-късните броеве Новакович публикува имената на „народолюбивите ктитори“, които 

заявяват желание да получат книгата на Раич и предварително изпращат пари за издаването £. 
Събирането на средства обаче става бавно и през септември се появява съобщение за отлагане на 
изданието (Славенно-сербскïя В†домости, № 21, 8.03; № 44, 27.05; № 56, 8.07; № 61, 26.07; № 
64, 5.08; № 75, 13.09; № 89, 2.11.1793). Книгата „Исторія разныхъ славенскихъ народовъ наипаче 
Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ изъ тмы забвенія изятая и во св†тъ историческіи произведенная 
Iоанномъ Раичемъ архимандрітомъ во свято архаггелскомъ монастыр† Ковил†“ излиза в четири 
части през 1794–1795 г. Оригиналът е достъпен в Дигиталната Народна библиотека на Сърбия 
<http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-1101a (b,c,d)>.

5 Славенно-сербскïя В†домости, № 50, 17.06.1793.
6 Пак там, № 46, 3.06.1793. За излизането на кратката история от печат се съобщава в № 79, 

27.09.1793.
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пейски сили срещу Франция. Русия и Прусия за втори път разширяват граници-
те си с полски територии. Очевидно добре информиран в имперската столица, 
Новакович полага усилия редовно да съобщава на своите читатели новините 
за събитията в Европа. Обект на настоящото изследване обаче ще бъде инфор-
мацията, която вестникът предлага за начина, по който Османската империя 
реагира на европейските събития, и за положението в нейните владения през 
годината, в която Селим III прави опити за реформи.

* * *

В самото начало на 1793 г. „Ведомостите“ съобщават за категоричното же-
лание на Портата да живее в мир с Русия и Австрия и да възприеме европейски-
те обичаи7. Тази информация присъства и в донесенията на дипломатическите 
представители на двете империи в Константинопол, което потвърждава добрата 
осведоменост на издателя. Доказателство за миролюбивите намерения на тур-
ската страна, което „Ведомостите“ отбелязват, е подновената работа на комиси-
ята, която по силата на договора от Свищов (1791 г.) трябва да уточни границата 
между Турция и Хабсбургската монархия8.

От турската столица идват съобщения за отношенията на Портата с дипло-
матическите представители на европейските държави. В началото на годината 
вестникът съобщава за предпочитанията на султана към англичаните и за отри-
цателното му отношение към французите, които смята за лишени от честност. 
Конкретен израз на това става изявлението, че не признава повече френския 
посланик9, когото призовава да напусне Константинопол в срок от 14 дни. В 
противен случай ще бъде възприеман като обикновен човек10.

По-късно вестникът съобщава, че посланикът на френския крал граф 
Шоасел е сменен от преводача във френското посолство Фонтон, който е при-
знат за „временно управляващ френските дела“11. Израз на уважение към граф 
Шоазьол става паричната сума, която Портата му отпуска за път12. По-късно 
вестникът съобщава за пристигането на Шоазьол в Петербург и уточнява, че е 
„твърде отпаднал“13.

7 Пак там, № 6, 14.01.1793.
8 Пак там, № 44, 27.05.1793; № 98, 2.12.1793. Уточняването на границата е твърде дълъг 

процес, съпроводен с много недоразумения, за които съобщава руският консул в Яш И. И. Севе-
рин (Из бумаг фельдмаршала князя Суворова. – Русский архив, 1, 1878, с. 149, 151).

9 По това време френски посланик в Константинопол е граф Шоазьол-Гуфие.
10 Славенно-сербскïя В†домости, № 6, 14.01.1793.  
11 За осъществяване на ежедневни контакти във връзка с търговски или други нужди на 

французите в Турция Портата признава бив шия драгоманин на френското посолство Фонтон за 
„началник на нацията“ до при сти гането на изпратения от Париж нов предста ви тел на Франция 
(Вж. Стоилова, Т. Революционна Франция и руската дипломация в Константинопол. – В: 30 го-
дини секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. София, 
Институт по история – БАН, 2010, с. 254.

12 Славенно-сербскïя В†домости, № 13, 8.02.1793.
13 Пак там, № 61, 26.07.1793. В началото на годината вице-канцлерът И. Остерман уведо-

мява руския шарже д’афер в Константинопол Александър Хвостов, че Шоазьол-Гуфие ще бъде 
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В писмо от Константинопол с дата 25 май се съобщава, че господин 
Шалгрен е получил от френския регент14 нареждане да представи пълномощия-
та си като негов посланик пред Портата15. От Париж се очаква Народният събор 
да изпрати свой посланик. Вестникът отбелязва този факт и коментира ситуаци-
ята като твърде сложна за неутралния турски двор: ако не приеме посланик на 
регента, ще предизвика недоволството на Русия и на всички дворове, които са 
срещу французите; ако отхвърли посланика на Народния събор, Франция ще му 
обяви война, и добавя, че всички очакват с любопитство кой път ще предпочете 
турският двор16.

По същото време става известно, че Портата подготвя изпращането на свой 
посланик в Англия. „Ведомостите“ демонстрират добра осведоменост за из-
брания Юсуф паша – грък, който след като завършва образованието си приема 
исляма. Едно от достойнствата му е знанието на различни европейски езици. 
Според предварителната информация той трябва да тръгне за Лондон в начало-
то на есента – през Влахия, Унгария, Австрия и немските земи17.

Във връзка със смяната на венецианския посланик в Константинопол18, 
„Ведомостите“ предлагат информация за дипломатите, които Венеция изпраща 
в Османската империя: „Баило се наричат всички посланици, които Венеци-
анската република изпраща при турския цар в Константинопол; те се избират 
сред благородниците, които в служба на Отечеството имат големи разходи, а 
при доходите от тази длъжност, която не продължава повече от три години, биха 
могли да придобият повече от 100 хиляди талера. Венецианската република има 

приет в Русия. Пътуването му е проследено в донесенията на Хвостов и на руските консули в Бу-
курещ и Яш И. Равич и И. Северин. – Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
ф. Сношения России с Турцией (СРТ), оп. 89/8, д. 762, л. 1–1 об.; д. 763, л. 1–1 об.; ф. Константи-
нопольская миссия, оп. 90/1, д. 1086, л. 40–40 об., 43–43 об.; Из бумаг ... Суворова, с. 149. 

14 По-големият от братята на екзекутирания френски крал, граф Дьо Прованс, се провъзгла-
сява за регент на малолетния Луи XVII.

15 Името на Шалгрен се споменава в донесение на Хвостов от 16 февруари 1793 г. по повод 
предложението на австрийския интернунций той да замести Шоазьол и, като противодействие 
на „националния шеф“, да представя принцовете. Хвостов определя Шалгрен като незначителен 
човек, от когото едва ли ще има полза (АВПРИ, ф. СРТ, оп. 89/8, д. 765, л. 26).

16 Славенно-сербскïя В†домости, № 49, 14.06.1793. За да поеме делата и да възстанови 
връзките с турците, като представител на френския Конвент в Кон стантинопол пристига Декорш 
дьо Сен-Кроа. Инструкция та, ко ято получава, засяга отношенията на Русия с Прусия и Ав стрия, 
положението в Полша, възможностите да се използва Портата в конкретната ситуация. Хвостов 
води борба срещу на значаването на нов френски посланик и смята, че на републиканския емисар 
трябва да бъде противопоста вен Шал грен (Стоилова, Т. Цит. съч., с. 256, 258).

17 Славенно-сербскïя В†домости, № 79, 27.09; № 88, 28.10.1793. За решението на Портата 
да изпрати Сапет Юсуф Акиак ефенди в Лондон и за „враждебните намерения“ срещу Русия, 
които съдържа секретната инструкция за него, информира руският шарже д’афер Хвостов. От 
релациите на руския извънреден посланик в Константинопол М. И. Кутузов става известно, че 
той е брат на настоящия терсани емини. Турският посланик тръгва за Лондон на 4 октомври и 
пътува през Виена. Пътят му през Влашко и Молдова е проследен от руските консули Равич и 
Северин (АВПРИ, ф. СРТ, оп. 89/8, д. 764, л. 42, 48, 63 об.; д. 766, л. 36; д. 777, л. 88, 203 об.–204; 
д. 1257, л. 62 об., 69–69 об.).

18 Славенно-сербскïя В†домости, № 13, 8.02; № 43, 24.05.1793.
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в Александрия и Алепо такива баили, но те се наричат консули и имат значител-
ни приходи, а тъй като често изпълняват тази длъжност до края на живота си, 
биха могли да се обогатят“19.

Сравнително подробно „Ведомостите“ информират за размяната на посла-
ници между Русия и Турция. Пратеникът на турския цар Мемед Руси Ефенди 
тръгва от Цариград през февруари20 и носи за всеруската царица многобройни 
скъпоценни дарове, от което следва заключението, че турците ще са доволни 
да живеят в приятелство с Русия. През май вестникът съобщава, че турският 
посланик е напуснал Адрианопол на път за Русия. Към Турция се е отправил 
и руският посланик генерал Кутусов, чиято свита наброява 382 души. Отделно 
са изброени неговите лични камердинер, готвач, слуга и други21. Вестникът по-
дробно описва церемонията от 15 юни, по време на която двамата посланици се 
срещат и „разменят“ в средата на р. Днестър при Дубосари. При това посочва 
„Петербургски новини“ от 12 юли като източник на тази информация22. Подроб-
но е описано и тържественото влизане на Кутузов в Константинопол, както и 
условията, при които му предстои да живее в турската столица през следващите 
шест месеца23. На 30 декември вестникът съобщава: „Откакто руският посла-
ник беше при турския цар на посещение, всичко е мирно и спокойно и не се 
чува нищо, което си заслужава да се запомни“24.

В този умиротворен тон е и ферманът, който Портата изпраща до своите 
гранични губернатори, след като руският посланик я информира за значител-
ните полски територии, които влизат в границите на Русия: „Понеже поляците 
вече действително са отстъпили на Руската империя всички провинции, които 
досега граничеха и разделяха Полша от нас, на всички наши коменданти се за-
повядва в бъдеще, при всички възможни случаи, с губернаторите, назначени от 
Нейно Величество Всерусийската императрица, да имат нужното разбирател-
ство“. Следва уточнението на издателя, че този ферман опровергава слуховете 
за военна подготовка на Портата по повод „отстъпването на полски земи на 
Русия“25.

За разлика от подробните съобщения във връзка с развитието на руско-
турските отношения Новакович публикува сравнително кратка информация за 
аудиенцията, която австрийският интернунций барон Херберт има на 5 ноември 
1793 г. при султана и за неговото посещение при великия везир. Визитите на 

19 Пак там, № 43, 24.05.1793.
20 Според съобщението на Хвостов до Суворов от 16 януари 1793 г. Расих-Мустафа ефенди 

ще напусне Константинпол на 18 януари и около 30 януари ще бъде в Адрианопол (Из бумаг ... 
Суворова, с. 143).

21 Славенно-сербскïя В†домости, № 28, 1.04; № 42, 20.05.1793.
22 Пак там, № 61, 26.07.1793. За уточняване на мястото за „размяна“ на посланиците и за 

затрудненията, които Кутузов среща по този повод, вж. донесенията му от 10 и 18 май 1793 г. 
(Кутузов, М. И. Письма, записки. Москва, Воениздат, 1989, 22–24).

23 Славенно-сербскïя В†домости, № 89, 2.11.1793.
24 Пак там, № 106, 30.12.1793.
25 Пак там, № 69, 19.08.1793.
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Херберт са по повод двете коронации: на новия германски император Франц II 
и на великия тоскански херцог26.

През 1793 г. основните събития на континента са свързани с войната на 
големите европейски държави срещу Франция. Портата обявява неутралитет и 
оставя своя флот в Архипелага, за да пази търговията на европейските държави, 
с които е в приятелски отношения27. „Ведомостите“ уточняват: „Този неутра-
литет се разбира по начина, по който е спазван през 1780, 1781 докато е про-
дължавала Американската война28. Така че въоръжените кораби няма да имат 
възможност да влизат в Архипелага, а ще трябва да се изтеглят от там, по ли-
нията от Матапан29, който е в Морея, до Александрийското пристанище и да се 
държат приятелски. Корабите на воюващите държави трябва да се отдалечат от 
всички турски градове на европейските и на азиатските пристанища на три часа 
разстояние. От своя страна, турският двор обещава да се държи приятелски с 
всички“30. По този начин Портата отхвърля искането на френския посланик ко-
рабите на Франция да намират убежище в турските пристанища. А известието 
за заповедта, която френските кораби в Архипелага получават да унищожават 
корабите на неприятелските и на неутралните държави, се тълкува от „Ведо-
мостите“ като възможност за война между Франция и Турция31.

Войната се усеща по информацията за действията на военните кораби в 
Средиземно море и за загубите, които понасят търговците в Северна Африка. 
Съвсем основателно вестникът допуска, че тежкото положение може да се отра-
зи и върху европейската търговия. След първоначалните съобщения за очакване 
на изобилна жътва в Африка следва информация за слабата реколта на ориз в 
Египет. Турция е принудена да купува жито в Черноморието32.

26 Пак там, № 106, 30.12.1793. Хабсбургско-Лотарингската династия (клон на Хабсбургите) 
управлява Тоскана от 1737 до 1860 г. (Прокачи, Дж. История на италианците. София, Кама, 2004, 
с. 231 и сл.).

27 Славенно-сербскïя В†домости, № 36, 29.04; № 40, 13.05.1793.
28 С декларация от 28 февруари 1780 г. руската императрица формулира активната неанга-

жираност, свързана със защитата на търговското корабоплаване по време на войната за независи-
мост на английските колонии в Северна Америка, като „въоръжен неутралитет“ (подробности вж. 
в Гаврюшкин, А. В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии XVIII века. Москва, 
Международные отношения, 1989, 158–165.

29 Нос Тенарон (Матапас) – най-южната част на Пелопонес.
30 Славенно-сербскïя В†домости, № 41, 17.05.1793. „Ведомостите“ съобщават, че руснаците 

са задържали всички френски кораби в Крим (Пак там, № 40, 13.05.1793).
31 Пак там, № 40, 13.05; № 44, 27.05.1793. За недоволство по повод намиращите се в Архи-

пелага френски кораби съобщава руският шарже д’афер в Константинопол А. Хвостов. Въпреки 
поохладнелите симпатии след убийството на Луи XVI, французите се ползват с благоразположе-
нието на рейс-ефенди, а капитан-паша отговаря на оръдейните поздрави на френска фрегата в 
Дарданелите. Хвостов неведнъж настоява да бъде осигурено спокойното преминаване на руските 
кораби през Дарданелите, на което Портата е принудена да даде благоприятен отговор. По-късно 
той съобщава за движението на търговски кораби в Архипелага и за блокиране на френските 
фрегати в Смирна от пристигналата там английска ескадра (АВПРИ, ф. СРТ, д. 763, 12 февруари 
1793, л. 47; д. 764, 5 юли 1793, л. 31–31 об.; 20 септ. 1793, л. 75 об.–76).

32 Славенно-сербскïя В†домости, № 46, 3.06; № 106, 30.12.1793. По този повод руският 
шарже д’афер съобщава, че цената на житото в Константинопол се вдига значително, а по молба 
на Портата руските кораби, натоварени с жито в Крим и плаващи за Смирна, са разтоварени в 
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Годината завършва с нарастване на тревогата, която положението в Сре-
диземноморието предизвиква. Особено опасни са слуховете за намерението на 
владетелите в Персия и арабските страни да започнат война срещу султана33.

* * *

Известията от Белград, които „Ведомостите“ публикуват, засягат положе-
нието и действията на новия белградски паша. Според съобщение от началото 
на годината Топал Ахмед паша34 е получил заповед „да убива предишните бел-
градски турци“, за което той издава заповед35. Причините за тази заповед не се 
споменават, но отговорът би могъл да се потърси в съобщението от 18 март: 
Условие пашата да получава заплата от 6 кесета пиастри на месец е да не бъ-
дат притеснявани селяните и поданиците на султана. За да не потискат народа, 
решено е окончателно да бъдат отзовани двадесет и двама паши с три конски 
опашки36. Вероятно по същите причини, а и по силата на мирните договори 
след въоръжен сблъсък голям брой турци са прогонени и от Земун37.

Във връзка със ситуацията в Османската империя „Ведомостите“ инфор-
мират своите читатели за заповедите, които идват от Константинопол за уреж-
дане на положението на сърбите38. Според нарежданията на централната власт 
всяко селище трябва да има свой кнез, който да огласява и защитава интересите 
на всички селяни. Годишната му заплата се определя на 50 форинта. На всеки 
десет села се назначава един капетан, на когото кнезовете съобщават жалби-
те на „всички поданици“. Задължение на капетаните е да информират пашата 
за получените оплаквания. За да бъде намалена „турската тирания“ и преслед-

столицата. Хвостов уточнява, че „търговецът, за когото е пратката, е доволен от заплатената цена, 
равна на 4 пиастри и 30 пари за кило“. През август се очаква ново поскъпване на пшеницата – до 
5 пиастри за килограм (АВПРИ, ф. СРТ, д. 763, 1 април 1793, л. 58; д. 764, август 1793, л. 54). 

33 Славенно-сербскïя В†домости, № 106, 30.12.1793.
34 Паша с три конски опашки, изпратен срещу белградските еничари.
35 Славенно-сербскïя В†домости, № 6, 14.01.1793. Това съобщение визира прогонването на 

белградските еничари, на които, като главни виновници за насилията над населението със султан-
ски ферман е забранено да се завърнат в Белградския пашалък. В градовете е настанена редовна 
войска, а Топал Ахмед паша воюва срещу еничарите с променлив успех до лятото на 1793 г.  
(Грачев, В. П. Балканские владения Османской империи на рубеже ХVIII–ХIХ вв. Внутреннее 
положение, предпосылки национально-освободительных движений. Москва, Наука, 1990, с. 26; 
Радосављевић, Н. Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 (управа Васељенске 
патриаршије). Београд, 2007, с. 93).

36 Славенно-сербскïя В†домости, № 24, 18.03.1793. Закон за съкращаване броя на пашите 
с три конски опашки е издаден през март 1793 г., причините за който обяснява руският шарже 
д’афер А. Хвостов: неограничената мощ и злоупотребите в подвластните им земи. Същият закон 
определя постоянна заплата за всички висши военни, като им забранява да имат странични дохо-
ди (Грачев, В. П. Цит. съч., с. 27).

37 Славенно-сербскïя В†домости, № 70, 26.08.1793. 
38 Инициатор на реформите в Белградски пашалък е Хаджи Мустафа-паша Шиникоглу. По-

редица от фермани през втората половина на 1793 г. дават на сърбите редица права, включително 
и свободно да градят и ремонтират църквите си (Радосављевић, Н. Цит. съч., с. 93). За разреше-
нието да се строят православни църкви в началото на юни 1793 г. съобщава А. Хвостов (АВПРИ, 
ф. СРТ, д. 764, л. 29).
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ването на християните, на турците се забранява да влизат и да се заселват в 
техните села. В случай че там се появи турчин, той незабавно трябва да бъде 
предаден на капетана. Вестникът съобщава, че такава наредба отдавна действа 
в Морея, където християните са длъжни да плащат само харач, а турците не 
смеят да вземат от тях без да платят „дори една круша“39. 

През есента на 1793 г. „Ведомостите“ съобщават за уреждане на мирновре-
менния начин на живот в Сърбия. Като „общополезно дело“ е оценено решени-
ето на белградския паша да даде под аренда тютюна „в своите граници“. Уста-
новени са и „приемливи данъци и мита“ за жителите на Сърбия: по 3 форинта 
за восъка и меда, по 6 – за останалите стоки. За да бъде приведена в действие 
тази наредба, трябва да се напечатат влезлите вече в употреба гръцки митни-
чески листове. Солта трябва да се продава от солниците, съобразно правилата 
на „немския начин“, а не да се продава на всеки, когато поиска, както е според 
досегашния обичай. В Белград се заселват двама лекари – един врач от Италия 
и един немски лекар, които са високо уважавани, а и добре платени. Вестникът 
предлага данни и за улова на моруна, както и за хайвера, добиван от нея40.

Новакович информира своите читатели и за положението в други части на 
империята, например за усилията на Портата да подчини „немирния“ скутарски 
паша41. Действията на известния с лошата си слава юнак Махомед са причина за 
неспокойното положение в Адриатика. Макар и обграден от всички страни, той 
„не е загубил нито желанието, нито мъжеството си и с малоброен отряд се е ук-
репил в Котор“ с намерение да се защитава докрай срещу „превеликата турска 
сила“42. В края на годината от Константинопол идват известия за действията, 
които той предприема срещу родния си брат. След като го залавя, той прогонва 
и останалите си неприятели. Изпратените срещу него военни части се разпръс-
ват с настъпването на зимата. При това не става ясно дали скутарският паша ще 
продължи войната, или ще поиска „милост и опрощение“ от Портата43.

Накратко представената информация, която „Ведомостите“ публикуват за 
положението в османските владения през 1793 г., дава основание да се отбе-
лежи, че читателите са получавали сравнително добра представа за процеса, в 

39 Славенно-сербскïя В†домости, № 67, 16.08.1793. За сръбското общество в края на ХVIII в.  
вж. Историја српског народа. Пета књига, први том. Београд, 1981, с. 17 и сл. За привилегиите, 
които сърбите получават в резултат на реформите 1793–1794, вж. Грачев, В. П. Цит. съч., 55–56.

40 Славенно-сербскïя В†домости, № 90, 5.11.1793.
41 Пак там, № 13, 8.02.1793. Става дума за пашата на Шкодра (Скутари, Скадар) Махмуд 

Бушатли (Мутафчиева, В. Кърджалийско време. София, Изд. БАН, 1993, 100–102; Грачев, В. П. 
Цит. съч., с. 36 и сл.; Аншаков, Ю. П. Черногория, Северная Албания и Россия в 80–90-е годы 
ХVIII века. – В: Југословенске ѕемље и Русија у ХVIII веку. Београд, 1986, 321–340). През май 
1793 г. А. Хвостов съобщава от Константинопол за готовността на всички румелийски паши да 
предприемат поход срещу него (АВПРИ, ф. СРТ, д. 763, л. 93).

42 Славенно-сербскïя В†домости, № 82, 2.11.1793.
43 Пак там, № 106, 30.12.1793. През юни 1793 г. Селим III за пореден път изпраща на Махмуд 

опрощение, с което възстановява всичките му длъжности и звания. Той обаче връща фермана без 
отговор. Войната на Махмуд Бушатли с централната власт продължава до 1796 г., когато през 
септември е убит в сражение с черногорски военен отряд (Грачев, В. П. Цит. съч., 38–40).
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който според резолюцията на Селим III от 31 декември 1793 г. „...Шкодренското 
въстание, работата с прогонените белградски еничари, разбойниците-даалии – 
ето тези три неща всъщност се превърнаха в едно и също. А за да се стигне 
дотам, бяхме виновни всички ние...“44. 

Неутралитетът, към който Портата се придържа по време на войната срещу 
Френската република, допуска и някои изключения. „Ведомостите“ оценяват 
като израз на приятелство спрямо Виенския двор позволението на султана да 
се вербуват доброволци сред сърбите в Сервия и Босна, както и в Молдавия 
и Валахия45. Вземат се мерки вербуването да се извърши по-бързо. Съобщава 
се за добре свършена работа по набирането на доброволци и за увеличаване 
на техния брой. Интересно е съобщението за социалните слоеве, от които се 
набират доброволците: „зли и немирни хора“, които, като влизат доброволно в 
австрийската войска, получават опрощение за противозаконните си действия. 
„Ведомостите“ не пропускат да отбележат, че зачисляването им като добровол-
ци е възможност да се „изчисти“ границата46.

Външният вид на сръбските доброволци е впечатлявал със своята колорит-
ност, която е подробно описана: „Всички тези хора са вербувани на турската 
граница и се наричат сервианци. Човек не може да си представи нищо по-ужас-
но и страшно от облеклото на тези хора. Те носят широки и разноцветни поту-
ри, а от коленете до петите са обвити с различни навои. Краката им са обути 
с така наречените опинци. Някои имат елек с ръкави, но повечето са с ръкави 
само до лактите, а надолу ръцете им са покрити с широките ръкави на ризата. 
Червен ямурлук им виси само през плещите, така както някога пандурите47 са 
носили тренкове48. Косата им е подстригана малко над раменете и главата е 
покрита с малка червена шапка. Тялото е опасано с пояс, в който са затъкнати 
по 2, по 3 пищова и дълъг турски нож. Дръжката му е чатал, за да се подпре на 
него пушката и да се стреля по-точно. Затова те обикновено лягат по корем, 
забиват ножа в земята, подпират пушката върху него и стрелят по нишана като 
бърза мълния, която не може да не порази яйце, петак и дори грош“. В края на 
май сръбските доброволци влизат в Инсбрук и „започват да пеят на турски и 
да свирят на овчарските си свирки. Когато минават покрай двора на херцогиня 
Елисавета, която живее тук, тя щедро дарява всеки от тях“49.

Вестникът на Новакович предлага интересни подробности за участието на 
сръбските доброволци във военните действия срещу французите. В рубриката 

44 Мутафчиева, В. Цит. съч., 115–116.
45 Сръбските доброволци от подвластните на Османската империя земи са известни като 

„фрайкори“. Тяхното участие в австрийската армия се споменава и по време на войната с Турция 
1787–1790 г. (История Европы. Т. 5. От Французской революции конца ХVIII века до Первой 
мировой войны. Москва, Наука, 2000, с. 154; Грачев, В. П. Цит. съч., 16–17). 

46 Славенно-сербскïя В†домости, № 36, 29.04; № 42, 20.05; № 43, 24.05.1793.
47 Нередовни пехотни части в Унгария и Русия през XVIII век, въоръжени и облечени по 

турски образец. В пандурски полкове са били организирани и част от сърбите на Военната гра-
ница в Хабсбургската монархия.

48 Вероятно става дума за непромокаеми наметала.
49 Славенно-сербскïя В†домости, № 44, 27.05.1793. 
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„Военен случай“ с дата 17 август е описана „сръбската смелост, която е възпла-
менена от големия успех и се увеличава до толкова, че те започват да викат на 
турски Халла! Халла!, нападат с байонети неприятеля, подгонват го през трети 
и четвърти окоп и го догонват до петия... Неприятелят е наброявал 15 000 души, 
от които на бойното поле остават убити 1000, защото разярените сърби не са 
прощавали; а 200 души са попаднали в ръцете на кавалерията и са останали в 
плен. От наша страна загубите са били съвсем малки. Тази очевидна храброст 
и мъжество на сърбите е допаднала дотолкова на г. фелдмаршал княз Кобург, 
че той им показва своето задоволство със специална заповед и е поискал да 
му бъдат изпратени имената на всички офицери и унтер-офицери, които са се 
отличили и на които е обещал да изходатайства медали за награда, тъй като 
целият този щастлив случай е благодарение само на сърбите“. Не е излишно да 
се изброят и имената, които вестникът споменава: обристер Михайлович, ка-
петан Александер Петрович, оберлайтнант Коста Йоанович, капетан Радиш 
Петрович, унтерлайтнант Фабарович50.

* * *

Представянето на вътрешното положение и на външнополитическите от-
ношения на Османската империя такива, каквито са те през 1793 г., на стра-
ниците на „Славенно-сербския ведомости“ дава възможност вестникът да се 
оцени не като извор на отделни, познати за съвременните изследователи факти, 
а като посредник за достигането им до сръбското общество в края на XVIII век. 
Основният извод, който може да се направи, се отнася до добрата информи-
раност на Стефан Новакович, който не пропуска да използва възможностите, 
предоставяни от столичния град за получаване на сведения относно събитията 
в Европа и Османската империя. Вестникът е изпълнявал добросъвестно зада-
чата да запознава читателите с тях и в резултат да създаде обобщаваща картина 
на живота в османските владения, които, макар и малко странично, съпреживя-
ват бурните европейски времена.

“SLAVENNO-SERBSKIYA VEDOMOSTI” 
(“LES FEUILLES SLAVES – SERBES”) 

POUR L’EMPIRE OTTOMANE DURANT L’ANNÉE 1793

Tamara Stoylova

(Résumé)

“Slavenno-serbskiya vedomosti” sont édites en Vienne par Stéphane Novaković, 
homme de lettres serbe, qui était membre de la Chancellerie illyrienne de la cour de 

50 Пак там, № 72, 2.09.1793.

24 Българското възрожденско общество...
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Vienne. Pendant les années de la Révolution française le journal a pour but d’informer 
et d’apprendre les serbes à lire et à écrire, de les faire adhérer à la vie politique et 
culturelle d’Europe. Il publie des communications concernant la situation des serbes 
et des événements liés avec la révolution. Part inséparable des problèmes européens, 
les relations diplomatiques dans la capitale turque sont un thème essentiel avec lequel 
le journal apprend à ses lecteurs. Le journal présente de données intéressantes aussi 
pour la participation des volontaires serbes, habitant les possessions ottomanes, dans 
les actions militaires contre les français. Très bien informé, Stéphane Novaković ne 
manque pas d’utiliser les possibilités que la capitale donne pour la réception des 
informations concernant les événements en Europe et dans l’Empire Ottomane, 
pour que le journal puisse de bonne foi faire connaissance a ses lecteurs avec eux et 
comme résultat de créer une image générale de la vie dans les provinces ottomanes, 
qui même un peu latéralement, revivent cette époque orageuse d’Europe.
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БЪЛГАРИТЕ И БАЛКАНИТЕ В РУСКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПРЕДСТАВИ ПРЕЗ 30-ТЕ–50-ТЕ ГОДИНИ НА XIX В.

Тина Георгиева

Балканите са място, чиято значимост за руското общество и управление на-
растват през целия XIX в., за да достигнат своя пик по време на Руско-турската 
война от 1877–78 г. Първите планове за установяване на тесни контакти между 
Петербург и балканските народи датират от началото на XIX в. и в тях се пред-
лага Русия да подкрепя тяхното национално движение и да ги използва като 
фортпост в борбата си за влияние в региона. Дело на представители на управля-
ващия елит, тези планове показват, че вниманието на Петербург към Балканите 
изначално е продиктувано от активната външна политика и е свързано главно с 
конкретни международни обстоятелства1. 

За появата на траен интерес сред руската общественост към Балканите 
имперските външнополитически цели имат по-скоро второстепенно значение. 
През разглеждания период в Русия се наблюдава видимо натрупване на позна-
ния за балканските народи и съвременното им състояние. Материалите, посве-
тени на тяхното минало, език и култура, нарастват количествено и обхващат все 
повече и различни аспекти от живота им. Паралелно с това сега се изграждат 
определени обществени представи за Балканите и това е част от протичането 
на по-общия процес – на формиране на руската национална идеология в раз-
нообразните £ варианти. Формулирането на руските национални идеи оказва 
силно и пряко въздействие върху начина, по който руското общество възприема 
Балканите. Именно връзката между руската национална идеология и нагласите 
на руското общество към балканските народи правят 30–50-те години на XIX в. 
особено интересни за изследване.

Тази взаимовръзка е причина текстът да се концентрира върху онези пред-
ставители на руското общество и органи на руската преса, които имат същест-
вен принос за създаването на тези нагласи и идеи; водещо внимание е отделено на 
Списание на Министерството на народната просвета* (по-нататък – ЖМНП) 

1 Повече по този въпрос вж. у Достян, И. С. Русская общественная мысль и балканские 
народы (от Радищева до декабристов). Москва, 1980.

* ЖМНП не се радва на силен читателски интерес, но е ценно както показател за нагласите 
на правителството и за значението, което Петербург придава на темата и нейното популяризира-
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и на „Москвитянин“, издаван между 1841–1856 г. от историка и публицист Ми-
хаил Погодин. По същата причина в него се коментират народи, които чисто 
географски не спадат към този регион, но без които анализът на руските пред-
стави за него би бил непълен. 

При управлението на Николай I руската преса практически е лишена от 
правото да коментира политически теми, затова нейното внимание се съсре-
доточава основно върху съвременния духовен живот на балканските народи. 
Една от предпочитаните форми за запознаване с тях са статиите, представящи 
основните центрове на културен живот сред православните и балканските на-
роди, водещите фигури в процеса на национално възраждане и постиженията 
на тяхното литературно развитие. От 1834 г. подобни дописки се публикуват 
редовно в официалния орган на просветното ведомство, а от началото на 40-те 
години стават запазена марка на списание „Москвитянин“2. 

Най-често в полезрението на руската преса от 30-те–40-те години попа-
дат хърватите и словенците, където процесът на национално осъзнаване про-
тича по-рано и се проявява в бурен разцвет на културния живот. Руските чи-
татели периодично се запознават с главните центрове на литературна дейност 
– Загреб, Задар, Любляна, и с лидерите в този национален подем Людовиг 
Щур и Станко Враз. Подробно се разглежда книжовната активност на местна-
та интелигенция, развитието на театралното и училищното дело, издаването 
на книги на собствен език. 

Обект на специално внимание е т.нар. илирийско движение* и неговият 
водач Людовиг (Людевит) Гай, чиято дейност е считана в Русия за основна при-
чина центърът на илиризма Загреб да се превърне в „горнило возрождения“ на 
сръбско-католическата литература3. 

Значително внимание се отделя и на сърбите, чието духовно развитие пре-
сата определя като „утешително явление“4. Сръбското княжество е наричано 
„самото сърце, където се е съхранила най-чистата народност и са оцелели най-
скъпоценните паметници на славното минало на това най-важно от южните 
разклонения на славянското племе“. Подчертано внимание се отделя на Вук 
Караджич, считан за безспорен авторитет в сръбското национално движение, 

не. За просветния министър Уваров М. Погодин казва „в литературата сам провежда политика“ 
(Дневник Погодина 1840–45. – В: РО ГБЛ, ф. 231, раздел I, 31, л. 2 об.). 

2 О примечательных мужах, оказавших услуги славянской словесности. – ЖМНП, 1936, 
№ 1, 160–175; Кеппен, П. Литература славянских народов. – ЖМНП, 1836, № 2, 423–432; Кеп-
пен, П. Письма к редактору ЖМНП. – ЖМНП, 1836, № 7, 208–222; № 8, 420–427.

*Илиризмът е литературно-езиково движение, което си поставя за цел създаването на общ 
език за народите, населяващи земите на древна Истрия. Към средата на 40-те години на XIX в. 
той еволюира и издига искания за вътрешна автономия, равноправие на хървати и словенци с 
унгарците и австрийците и признаване на хърватския като официален език в областта. 

3 Надеждин, Н. О путешествии по южнославянским землям. – ЖМНП, 1842, № 6, 94–95. 
4 Славянские новости. Письмо к М. Погодину П. Дубровского. – Москвитянин, 1845, 

№ 7–8, с. 82.
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както и на Карловац – като религиозен център, съсредоточие на духовния живот 
на всички австрийски православни“5. 

Друг характерен тип материали са очерците, представящи отделни области 
и тяхното население с неговото минало, обичаи и език. И ако до началото на 
40-те години в пресата излизат предимно преводни материали, сега нарастват 
статиите – дело на руски автори. Подобни статии се появяват за Босна, Черна 
гора, граничната линия на Хабсбургската империя – т.нар. Военна граница6. 
Забраната върху политическите теми прави популярни особен вид дописки, къ-
дето под формата на статистика се публикуват сведения за различните народи: 
население, религия, училища, църкви и манастири7. Този тип сведения са осо-
бено предпочитани от „Москвитянин“ като средство да се внуши численото 
превъзходство на славянското и православното население в Европа. Същият 
подход се прилага и в издадения през 1845 г. славянофилски „Сборник за Русия 
и народите, единоверни и единоплеменни на нея“8. 

Българите стават обект на интерес от руското общество сравнително късно. 
Излязлата през 1829 г. книга на Юрий Венелин и научните му статии задълго 
остават единствените посветени на тях материали. Един от най-ранните мате-
риали за българите е статията на Николай Мурзакевич от 1838 г., в която наред с 
разбора на издадените на български език книги авторът прави кратък историче-
ски очерк до падането под османска власт9. За популяризиране на българската 
тема безспорен принос има О. Бодянски, чиито научни статии акцентират върху 
важната роля, която българите са изиграли за разпространението на славянска-
та писменост и литература, особено сред русите. Въз основа на направените 
от него проучвания младият славист стига до заключението, че „нашите пред-
ци са получили своите богослужебни книги от България, от българите, където 
християнството... по-рано и повече отколкото у всеки друг славянски народ се 
е разпространило и утвърдило“ и пръв в Русия възприема мнението на Павел 
Шафарик, че Кирил и Методий са превели Светото писание на езика на българ-
ските славяни10. От началото на 40-те години българите започват да присъстват 

5 Новости сербской литературы. – ЖМНП, 1848, № 1, отдел VII, с. 30. Донесение адьюнкта 
Срезневского МНП. – ЖМНП, 1841, № 8–9, с. 36; Надеждин, Н. Письмо из Вены о сербских 
песнях. – Москвитянин, № 5–6, ч. 3, 515–525; Надеждин, Н. О путешествии по южнославянским 
землям..., с. 96. 

6 Старчевич, А. Исторические и этнографические замечания о Боснии. – ЖМНП, 1844, 
№ 10–12; Пограничная славянская линия Австрийской империи. – ЖМНП, 1844, ч. 42, № 4–6, 
116–132 и 173–190; Попов, А. Очерк истории Черногории. – ЖМНП, 1846, № 1–3, 89–111.

7 Статистика Сербии. – ЖМНП, 1848, № 4–6, с. 23, отделение VII; Православное народо-
население Королевства Венгрии и Трансилвании. – ЖМНП, 1848, № 4–6, 23–24, отделение VII.

8 Славянское и православное население Австрии (Статистическое обозрение движения двух 
народонаселений). – В: Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей 
единоверых и единоплеменных. Т. 1. Москва, 1845, с. 247.

9 Мурзакевич, Н. Нынешнее состояние просвещения у Болгар. – ЖМНП, 1838, № 4–6, ч. 
18, 114–123.

10 Донесение магистра Бодянского министру народного просвещения, из 23 марта 1838. – 
ЖМНП, 1838, № 5, ч. 18, с. 395, 398; Бодянский, О. Древнейшие свидетельства, что церков-
нокнижный язык есть славяно-булгарский. – ЖМНП, 1843, № 6, 130–168.
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по-често в руската преса, голяма заслуга за което има списание „Москвитянин“. 
Благодарение на широките контакти на издателя му М. Погодин с балканската 
интелигенция, в него се появяват все повече материали, посветени на българи-
те, описващи възраждането на тяхната писменост, успехите на новобългарската 
литература и развитието на образованието11. Наред с обзорите на книжовната 
дейност в пресата започват да се публикуват и разнообразни материали, вклю-
чително от български автори: за техните народни поверия, за бита и обичаите, 
за създадените от тях колонии в Южна Русия и Бесарабия12. 

Материалите, посветени на българите, чувствително нарастват по времето 
на Кримската война, но акцентът в тях се променя и все повече пада върху на-
стоящото незавидно положение на народа, безправието на православното насе-
ление и зверствата на турската власт13. 

За натрупването на познания за балканското население и нарастване на 
обществения интерес към него съществена роля изиграва и развитието на сла-
вистиката в Русия. Във връзка със създадените през 1835 г. в руските вузове 
катедри по история и литература на славянските наречия през втората половина 
на 30-те години млади руски учени заминават на дългосрочни командировки 
в Европа, които да ги подготвят за бъдещата им дейност. Между 1837 и 1843 г. 
О. Бодянски, И. Срезневски, В. Григорович и П. Прейс обикалят земите на Ос-
манската и Австрийската империя, населени със славянски народи, и получа-
ват възможност да съберат богат научен материал за изследванията си, но и да 
придобият преки впечатления от това население. Техните писма-отчети, заедно 
с научните им статии, редовно се публикуват в ЖМНП и са ценен източник на 
информация за руското общество. Младите слависти продължават традицията 
да запознават руската публика със съвременните културни успехи на балкан-
ските народи, но в същото време те £ разкриват непознатите за нея история и 
минали постижения на тези народи14. 

Изучаването на славянските езици и култури логично затвържава у руски-
те учени представата за съществуването извън Русия на един напълно нов, но 
сроден на нея свят – близък като език, култура и обичаи. И ако в техните ма-
териалите този аспект – резултат от професионалните им проучвания, е само 
загатнат, той се усеща особено отчетливо във възгледите на руските пътешест-
веници, при които научните търсения не стоят на преден план. 

11 Срезневский, И. Очерк книгопечатания в Болгарии. – ЖМНП, 1848, № 7–9, 1–28, отде-
ление V. 

12 Княжеский, З. Болгарские поверия. – ЖМНП, 1848, № 7–9, 204–212, отделение II; Баев, В. 
О болгарском наречии. – Москвитянин, 1846, № 8, 29–30. Задерацкий, П. Е. Болгаре, поселенцы 
Новороссийского края и Бессарабии. – Москвитянин, 1845, № 12, 159–175. 

13 Что происходит за Дунаем. – Москвитянин, 1854. № 3–5, отдел „Современные известия“, 
с. 105. Материали с подобно съдържание се появяват често в годините на войната: Письма из 
Болгарии. – Москвитянин, 1854, № 8, отдел „Смесь“, 85–121. 

14 Донесение магистра Бодянското к г. попечителю Московского Учебного округа. – ЖМНП, 
1839, № 7–9, ч. 22, 15–30. За Бодянски вж. Лаптева, Л. П. Славяноведение в Московском уни-
верситете в XIX–начале XX века. Москва, 1997; Минкова, Л. Осип Максимович Бодянски и 
Българското Възраждане. София, 1978. За пътуването му вж. Письма к Погодину из славянских 
земель (1835–1861). Т. 1–3. Москва, 1879. 
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От началото на 40-те години на XIX в. броят на руските пътешественици, 
обиколили земите на Хабсбургската и Османската империи, значително нара-
ства. Ал. Попов, проф. Н. Надеждин, Ф. Чижов, М. Погодин предприемат по-
редица пътувания из Влахия, Молдова, Черна гора, хърватските земи и другите 
населени със славянски народи територии на Източна и Централна Европа. 

Тези пътувания са показател за нарастващия интерес в Русия към населе-
нието в този регион. Благодарение на тях руската публика получава възможност 
да получи преки впечатления за живеещите там народи и техните специфики, 
за миналото и настоящето им. С помощта на руските пътешественици карти-
ната за Балканите започва да придобива ясни очертания. Едновременно с това 
в руското общество постепенно започва да се налага представата за особената 
близост – езикова, религиозна, културна, на руския с балканските народи, за 
съществуването на специална духовна връзка между северната империя и ли-
шените от собствена държавност народности. 

В очерка си за Черна гора А. Попов пише за топлото посрещане, което на-
селението му оказва като на русин, за портрета на руския император Николай I, 
закачен в стаята на черногорския управител. „Чувайки за пръв път литургията 
по всички наши обряди... ми се струваше, че съм се върнал в родината си“, 
обобщава присъствието си в местната църква той15. Същото настроение носят 
дневниците на повечето руски пътешественици. „Около Лайбах, по славянски 
Любляна, можеш да се объркаш и да помислиш, че се намираш в нашата род-
на Русия: толкова поразително е сходството на Краинската клонка от великото 
Славянско племе с руската“, пише проф. Надеждин в пътните си записки16. В 
още по-голяма степен това настроение личи в спомените на Ф. Чижов. Общо-
то славянско чувство го кара да оцени високо местните национални лидери. 
„Всичко изцяло диша със славянството... Лицата са съвършено славянски, це-
лият народ говори на славянски“, пише той след срещата си с хърватските на-
ционални дейци в Карловац. Впечатлява го радушното му посрещане като „сла-
вянски брат“. „Необяснимо е колко бързо се разпространява всеславянството и 
заедно с това любовта и уважението към Русия. Те започват да гледат на Русия 
като на обетована земя“17. 

Руските автори последователно лансират идеята, че народите, близки по 
вяра и род с русите, гледат на руския император като на „белия цар“. В техните 
спомени и дневници последователно се прокарва идеята, че тези народи считат 
Русия за своя естествена защитничка и покровителка, на която единствено мо-
гат да се опрат. Според тях те „толкова ни съчувстват, колкото и ние самите ги 
обичаме... и това съчувствие е особено силно там, където гибелното влияние 
на Запада и съблазънта на Римската църква не е изтръгнало нашите братя от 
общата ни майка – православната църква“18. 

15 Москвитянин, 1845, № 2, ч. 1, 27–28.
16 Надеждин, Н. О путешествии по южнославянским землям. – ЖМНП, 1842, № 6, с. 9.
17 Дневник Ф. В. Чижова „Путешествие по славянским землям в 1845 г.“ – В: Славянский 

архив. Сборник статей и материалов. Москва, 1958, с. 141, 164.
18 Москвитянин, 1856, № 2, отдел „Заграничные известия“, с. 166.
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Представата за историческата, инстинктивната привързаност на славян-
ските и православните народи към Русия през този период се съчетава с мисъл-
та за гибелното влияние на западноевропейската цивилизация върху балкан-
ското и изобщо славянското население. Сега в дневния ред на обществото се 
формулират виждания, които ще получат силен тласък в годините на Кримската 
война и ще станат определящи при възприемането на Балканите през следващи-
те десетилетия: за фанатизма и беззаконието на мюсюлманското управление, за 
комбинирания натиск на католицизма и западноевропейските държави върху 
сродните на Русия народи и за опитите им да попречат на тяхното национално 
възраждане и самобитно развитие. 

В отношението към Балканите на руското общество през 30-те–50-те го-
дини на XIX в. личи подчертан славянски акцент. В този период сред част от 
руската общественост и управляващ елит сериозна популярност печели идеята 
за славянска общност, разбирана като близост – историческа, езикова, културна, 
отчасти религиозна – на руския и славянските народи. В Русия тази представа 
е съчетана с убеждението, че на Петербург се пада да бъде естествен лидер на 
славянството; нещо повече – че бъдещето на Русия в Европа е свързано със 
славянските народи. Тази представа оказва решаващо влияние върху начина, по 
който руската публика възприема балканските народи и обяснява защо в този 
период на някои от тях – албанци, населението на Влахия и Молдова и дори 
на гърците, се обръща много по-малко внимание за сметка на сърби, българи, 
черногорци и хървати.

Този славянски контекст показва, че руските обществени представи за бал-
канското население не са породени от интерес към важния във външнополити-
ческо отношение за империята географски регион, а по-скоро са следствие от 
стремежа да открият и опознаят близките по кръв, история и религия народи. В 
този смисъл те са продукт на нациостроителството, на идеята какво представля-
ва Русия и какви са нейното място и роля в света. 

Славянският акцент е много отчетлив в материалите от руската преса през 
разглеждания период; той се проявява и в това, че сведения за балканските на-
роди обикновено се публикуват в рубриките „Славянски новини“. Национал-
ното развитие на тези народи най-често се представя като част от общия про-
цес на славянско възраждане. Това общославянско настроение се усеща даже 
в позицията на руските учени. „Защитата, подкрепата и разпространението на 
Славянизма е свещен дълг на всеки славянин“, пише в едно от писмата си Бо-
дянски19. С още по-голяма сила това се чувства в представите на руските публи-
цисти, за които националното възраждане на балканските народи е не толкова 
стремеж за обособяване, колкото стъпка към единение с останалите славяни.

Изобщо при представянето на отделните балкански народи се акценти-
ра върху близостта им с Русия и предаността им на общата славянска идея. В 

19 Донесение магистра Бодянского попечителю Московского Учебного округа. – ЖМНП, 
1839, № 7–9, ч. 23, с. 26.
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Загреб, пише в записките си А. Попов, „господства пламенна любов към всич-
ко отечествено и славянско. Цялото образовано юношество се е пробудило от 
дрямка и... има съвършено славянски начин на мислене“20. Лидерът на илирий-
ското движение Гай е така почитан в Русия именно заради стремежа му да на-
ложи общ литературен, наричан илирийски език и общ правопис сред народите, 
населяващи земите на древна Илирия; усилията му в тази насока се оценяват 
според значението им за славянското единство – като събитие с изключителна 
важност за духовния живот на южното славянство21. 

Привързаността към общославянската идея до голяма степен предопределя 
гледната точка на руската общественост по отношение на балканските народи 
и тяхното национално развитие. Но в същото време тя е причина и за известно 
изкривяване в руското възприемане на тези народи. Особено ясно това личи у 
Ф. Чижов, страстен привърженик на общославянската идея. В сърбите и хърва-
тите го впечатляват общите с Русия черти, които той открива в езика, религията, 
обичаите, и които определя като славянски. „Цялата страна, започвайки с Риека 
(Фиуме) и още повече вътре в Кроация, няма нищо принадлежащо изключител-
но на нея, а като че всичко е общо, славянско“, пише той22. Липсата у водача на 
илирийското движение Л. Гай на явна привързаност към идеята за славянска 
взаимност е главната причина Чижов да се отнася негативно към него. Той оп-
ределя илирийското движение като „нечиста партия... оръдие на австрийските 
гадости...“, в която „не се вижда пълно съчувствие за всеславянството“23. 

Тези коментари идват да покажат, че през 30–40-те години, наред с натруп-
ване на сведения за Балканите, в руския елит паралелно се формират и устой-
чивите представи за тези народи. Тези представи са доминирани от идеята за 
близостта между руския и балканските народи, съчетани с вярата, че на Русия 
е съдено да застане начело на възраждането на това население. Наред с тради-
ционното убеждение в православната мисия на Русия като единствен носител 
на истинската вяра, в този период се формулира и тезата за славянската £ мисия 
– като единствена славянска държава и в този смисъл – като лидер, на който е 
съдено да застане начело на славянското възраждане. 

Поради строгата цензура тези идеи само отчасти намират място в руската 
публицистика от този период. Но сега те получават своята завършена форма в 
трудовете на славянофилите и близките до тях хора като Михаил Погодин. Той 
е сред най-пламенните защитници на идеята, че бъдещето на Русия е свързано 
със славянските и изобщо с православните народи на Балканите. Погодин ус-
пява да създаде стабилни и дълготрайни връзки с балканската интелигенция и 
чрез нея да запознава руската публика със сродните £ народи. Чрез списание 
„Москвитянин“ той полага усилия да провокира в обществото интерес към тях 

20 Москвитянин, 1841, № 2, с. 474.
21 Тун, Лео фон. О современном состоянии чешской литературы и ее значении. – Москви-

тянин, 1842, № 10, с. 451. 
22 Дневник путешествия Ф. В. Чижова по славянским землям..., с. 158.
23 Пак там, с. 143.
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и да го подтикне към участие в процесите на националното им възраждане. 
Благодарение на близостта си с тогавашния просветен министър С. С. Уваров 
Погодин има възможност да излага идеите си на най-високо ниво и да опитва да 
влияе върху правителствената политика. 

Пример за стремежа му да популяризира познанията за балканските наро-
ди и специално за българите е отношението му към Юрий Венелин. Руският 
професор е първият, който проявява жив интерес към идеите и дейността на 
Венелин. „Четох Венелин за българите. Славен човек ще стане“, отбелязва в 
дневника си Погодин24. По своя инициатива през 1829 г. той издава неговата 
книга „Древните и сегашните българи в тяхното политическо, народно, истори-
ческо и религиозно отношение към русите“25. Погодин вярва, че книгата му ще 
извърши революция в историята на средните векове*. 

Руският историк има принос и за осъществяване на пътуването на Венелин 
в българските земи през 1830 г. Чрез С. Аксаков ходатайства пред председателя 
на руската академия Шишков и спомага за решението на Академията да финан-
сира това пътуване. Той подслонява Венелин след връщането му от експедиция-
та и до края на неговия живот му осигурява работа като учител в своя пансион26. 

Погодин дейно подкрепя научните търсения на младия си колега и всячес-
ки се стреми трудовете му да бъдат забелязани и признати: ходатайства пред 
Академията на науките за тяхното оценяване, дори прави опит да му намери 
работа като възпитател на сина на руския посланик в Константинопол Бутенев, 
за да е близо до България и да продължи изследванията си. Когато в 1833 г. Ве-
нелин подготвя „Влахо-Българските грамоти“ и ги изпраща в Руската академия, 
в поредица писма до А. Востоков Погодин го моли да подкрепи младия учен. „В 
името на Христа, обърнете внимание на това съчинение и ходатайствайте, за да 
не потъне то в Академичното подземие“, пише той на 9 април с.г27. „В името на 
науката и на славянския език, така близък вам, ви моля да го вземете под свое 

24 Барсуков. Н. Жизнь и труды Михаила Погодина. Кн. 1. Москва, 1888, с. 202.
25 „Аз, в упрек на всички руски празни меценати, печатам за своя сметка Проучванията за 

българите на един наш студент Венелин“, пише до А. Востоков на 5 март 1829 г. Погодин – В: 
Переписка А. Х. Востокова в современном порядке. Санкт-Петербург, 1873, с. 271.

* Част от руската преса реагира остро на труда на Венелин. В рецензията на книгата редак-
торът на „Московски телеграф“ Полевой пише: „Има два вида невежество. Едното е ненаучно, 
другото е научно и то е много по-смешно и нетърпимо от първото... в наше време то е създало 
книгата на Венелин... Главната мисъл на автора е, че българите са славяни, но това не е достатъч-
но: той счита за славяни хуните, аварите, хазарите; твърди, че Атила бил славянин и че руснаците 
произхождат от роксоланите;... не е възможно да четеш книгата на Венелин без да се смееш и 
смеейки се, да не чувстваш досада, че в нашия век на бял свят се появяват подобни литератур-
ни чудовища“ (Московский телеграф, 1829, № 16; Современная библиография. Книги 1829 г., 
485–486).

26 Повече за Венелин вж. Бессонов, П. Некоторые черты путешествия Ю. И. Венелина в 
Болгарии. – Москвитянин, 1856, № 10; Лаптева, Л. П. Славяноведение в Московском универси-
тете в XIX–начале XX века. Москва, 1997; Венедиктов, Г. К. Ученое путешествие Ю. И. Венели-
на в Болгарии 1830–1831. Москва, 2005.

27 Переписка А. Х. Востокова в современном порядке..., с. 306.
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покровителство и да съдействате за награждаване... на този човек, който, жерт-
вайки живота си, се трудеше за Академията“, настоява в друго писмо Погодин28. 

И в отношението на Погодин към Венелин определящи са неговите об-
щославянски пристрастия. За руския историк приносът на младия му колега 
се състои не толкова във възраждането на един забравен от историята народ, 
какъвто са българите, колкото в това, че разкрива пред света ново славянско, 
т.е. близко на Русия, население29. „Преди безмълвно се удивлявах, че в VI в. 
славяните изведнъж са заели цяла Средна Европа от Балтийско море до Сре-
диземноморието и сега се зарадвах от мисълта, че по-рано те са могли да се 
скриват под други имена“, пише по повод книгата на Венелин руският историк 
до А. Х. Востоков30. 

Погодин е сред първите, който призовава Петербург да започне политика 
на трайна подкрепа на балканските, и изобщо славянските народи, намиращи 
се в Османската и Хабсбургската империи. В два тайни доклада от 1839 и 1841 
г. до министър Уваров той начертава цялостна програма за финансова и матери-
ална помощ, която Русия следва да им окаже. 

Сред народите, нуждаещи се на първо място от такава помощ, Погодин 
поставя българите. Русия, вярва той, има задължение към тях, защото от тях е 
получила писмеността си и първоначалното си образование, а при всичките £ 
войни с Портата българите оказват помощ на руските войски, заради което са 
подложени на особени гонения. Погодин набелязва мерките, които Петербург 
да предприеме спрямо българите: създаване на училища в Одеса, Кишинев и 
други гранични градове, в които част от тях да учат на държавна издръжка; 
прием на българи в руските университети и духовни академии, ходатайстване 
пред Портата за предоставяне на отделни граждански свободи за тях като сво-
бодно изповядване на вярата. „Българска печатница в Одеса, две-три училища, 
и ще се хвърли семе за нов живот“, смята Погодин31. Оценявайки значението на 
образованието като проводник на политическо влияние, той вярва, че подобна 
политика ще подпомогне националното възраждане на балканските народи, но 
и ще засили привързаността им към Русия. „Връщайки се в родината си, те ще 
разнесат полученото образование заедно с руския дух“, твърди той32.

Същите мерки Русия може да приложи и спрямо сърбите. На тях Погодин 
настоява да се обърне особено внимание като отправна точка, от която може 
да се въздейства едновременно върху Австрия и Турция. „Върху Турция, чрез 
съседството си с единоплеменни, единоверни и почти единоезични България 
и Босна, които винаги могат да въстанат и да доставят колкото трябва войска 
и продоволствия. Върху Австрия – защото почти три милиона такива сърби, 

28 Пак там, письмо Погодина от 2 сентября 1833 г., с. 311. 
29 Погодин признава, че отчасти на Венелин дължи любовта си към славяните (РО ГБЛ, ф. 

231/ I/ 19/ 37, л. 2 об.).
30 Переписка А. Х. Востокова, письмо от 7 октября 1829 г., с. 279. 
31 Письмо к министру народного просвещения по возвращении из путешествия по Европе в 

1839 г. – В: Погодин, М. П. Сочинения..., 26–27.
32 Пак там, с. 26.
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живеещи до Адриатическо море, където са готови да ни подадат ръка черногор-
ците“33. Руският публицист предлага оказването на финансова помощ за цен-
тровете на сръбско книжовно развитие, разпространяването на руски книги на 
ниски цени сред сърбите. Особени усилия следва да се положат за разпростра-
нението на руския език сред сърбите, българите и черногорците като средство 
за налагане на руската култура. 

Специално внимание Погодин отделя на Л. Гай, на когото следва да се от-
пусне ежегодна финансова помощ. Той предлага Русия да оказва активно под-
крепа за православната църква в България, Босна и Херцеговина, а руските ди-
пломати на Балканите да вземат дейно участие в провеждането на тези мерки. 

Подпомагането на просветната и културна дейност на балканските народи 
цели да ограничи нарастващата популярност на западните идеи сред младата 
балканската интелигенция. „Трябва да се стараем западният дух, френското и 
немското възпитание, римската църква да не пускат там корени“, пише Пого-
дин34. В същото време оказването на материална помощ, съчетана със защита 
на интересите на тези народи пред Портата, би издигнала престижа на Русия 
сред тях и би засилила влиянието £ на Балканите. 

Погодин опитва да наложи в обществото убеждението си, че балкански-
те народи са единствените сигурни и истински съюзници, на които империята 
може да се опре в защитата и преследването на своите интереси, както и че 
единствено Русия е в състояние да пази безкористно и последователно интере-
сите на сродните £ по кръв и вяра народи. Възгледите на Погодин са повлияни 
от по-ранната традиция православното население на Балканите да се възприема 
като опорен пункт на Петербург в региона и в известна степен са продължение 
на тази гледна точка. В същото време тези представи са част от цялостната об-
ществено-политическа концепция, която става популярна в руското общество 
през този период, особено в кръга на московските славянофили. В центъра £ 
стоят няколко основни идеи: за историческото противопоставяне на Русия и За-
падна Европа, на славянския и романо-германския свят, за неизбежния упадък 
на западноевропейската цивилизация и предстоящия възход на славянството35. 
В славянския свят е запазен зародишът на обновление на човечеството36. Ролята 
на водач в мисията да обнови света Провидението е запазило за Русия – като 
единствена независима славянска държава, но и като безспорен водач на пра-
вославието, което в славянофилските представи е първоначалната, истинската 
религия на славянството. В контекста на тази теория съдбата на Русия е свърза-
на плътно със славянските като цяло, а в частност – най-вече с православните 

33 Второе донесение министру народного просвещения о путешествии 1842 года. – В: По-
годин, М. П. Сочинения..., с. 65.

34 Второе донесение министру народного просвещения, 65–66.
35 За възгледите на Погодин вж. Взгляд на русскую историю. – В: Погодин, М. П. Историко- 

критические отрывки. Т. 1. Москва, 1846, 5–9. 
36 Хомяков, А. Вместо введения. – В: Сборник исторических и статистических сведений о 

России и народах ей единоверых и единоплеменных. Т. 1. Москва, 1845, с. 7.
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народи. Затова и съдбата на балканското население е разглеждана като неотде-
лима част от тази на Русия. 

Тези идеи получават най-пълно развитие в годините на Кримската война. 
„Отсега се издигат две велики начала: едното е руското начало, или по-скоро 
славянското, начало на действително братство, братство на кръвта и духа; дру-
гото, още по-несравнимо висше, църковното начало“, пише А. Хомяков, една 
от водещите фитури на славянофилите37. Тези две начала издигат Русия по нов 
път, определят нейната мисия в света. Братството по кръв и дух я свързва с 
балканските народи. Пак то поражда задължението тя да бъде покровителка и 
защитничка на това население. Дълг на Русия е да освободи тези народи от чуж-
дата власт и да им осигури свободно национално развитие. Този дълг превръща 
войната с Османската империя в „свещена“38. 

Тези две идеи: за славянската мисия на Русия и за нейния дълг да освободи 
православните народи от чужда власт, се съчетават и определят отношението 
на руското общество към балканските народи. В голяма степен те определят 
нагласите, които се формират през 30-те–50-те години на XIX в. и остават не-
променени почти до края на века. 

Подчертаното внимание към Балканите в изследвания период е продукт не 
толкова на външнополитическите интереси на Петербург в региона, колкото на 
желанието на руското общество да даде отговор на въпроса къде е мястото на Ру-
сия в света и каква роля играе тя в него. Отношението на руския образован елит 
към българския и към останалите християнски народи на Балканите е пречупено 
през убеждението му в историческата мисия, която е предопределена да изпъл-
ни Русия. Натрупаната информация за Балканите спомага в руското общество 
да се утвърди представата за Русия като обединителен център на православната 
общност, но и за руския народ като водеща сила на възраждащото се славянство. 
Наложилите се обществени възгледи за Балканите от своя страна ще се превърнат 
в едни от най-устойчивите елементи на руската национална идея. 

BULGARIANS AND THE BALKANS IN RUSSIAN SOCIAL 
THOUGHT IN THE 1830–1850S.

Tina Georgieva

(Abstract)

The article points out the connection between the Russian national ideas and the 
way Russian society treated Orthodox and Slav Balkan nations. 1830–1850 was the 
time Russian elite focused its attention on the Balkans and especially the Orthodox 

37 Хомяков, А. Письмо к приятелю-иностранцу (перед началом Восточной войны). – В: 
Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Москва, 1900, с. 191.

38 Пак там, с. 180, 182.
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nations living there. This growing interest was result not only of the Russian 
preoccupation with the Eastern Question but also of the national ideas formulated by 
certain circles in Russian society under the reign of Emperor Nicholas 1. According to 
them Russia was the strongest representative of the Orthodox world and as such it has 
to takes an important place among the rest of the Orthodox nations. Russian public 
opinion believed that their state was destined to have special mission among the 
Balkan nations and stay ahead of Slav people whose national awakening has already 
begun. These perspectives made Russian learn more about the Balkan nations. On the 
other hand the closest knowledge of the orthodox Slav nations caused an impact on 
the Russian national doctrines themselves.
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СТРАНИЦИ ОТ БИТИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 
ГОДИНИ СЛЕД КРИМСКАТА ВОЙНА

Виржиния Паскалева

По време на военните и следващите години1 чуждите консули (вкл. руски-
те) в нашите земи твърдят, че в различни случаи българите показват някои нови 
психочерти, които по-рано оставали сякаш „незабелязани“. „Трудолюбивият, 
добросърдечен и миролюбив“ българин – пишат те – изявява все по-открито 
своята принадлежност към една формираща се и спояваща се народностна общ-
ност, в отечеството и в емиграция, с главна цел да се осъществи неговата неза-
висимост и да се възстанови българската държавност. Явно, казват чужденците, 
„патриотичното самосъзнание“ на българите е укрепнало, „националното чув-
ство“ се откроява все по-ярко. Австрийският консул във Видин признава, че 
ползва сведенията по „българските въпроси“, събрани от негови агенти в раз-
лични „части на България“2. Те подчертават новите тенденции в поведението 
на „раята“ – стремеж към независимост и собствена държава. Патриотичната 
(националната) общност наред с „хайдушките банди“ плашат тези, които не са 
забравили годините след революцията в Европа (1848–1849). Впрочем бихме се 
запитали и днес кои са факторите, обусловили интереса на политици, военни и 
учени от различни страни към битието и психообраза на тогавашния българин. 
Отговорите са многостранни, ще се спрем само на някои от тях.

* * *

По-широките измерения на стопанския живот в нашите земи и всеотдай-
ната активност на отделния българин през първите следвоенни години се отра-
зяват върху вътрешното етническо сближаване под потискащата чужда власт. 
Забележимо е новото чувство за съпричастност към жизнения път на други на-
роди, особено на съседните. Готовността за борба с неприятелите изплува поня-
кога за сметка на личния живот и този на семейството3. И по-рано се изграждат 

1 Вж. подробности в моята статия „За кримската война по Долния Дунав“. – ИПр, 2008, 
№ 1–2.

2 Haus, Hof und Staatsarchiv. Wien. Politisches Archiv. Karton 133, Widdin 1859. Bericht des 
Konsuls Lenk vom 18. Oktober 1859.

3 Цариградски вестник, 5, № 237, август 1855.
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икономически взаимоотношения с „другите“, но сега с помощта на собствена 
преса и разширяващи се лични контакти динамиката на вътрешните и външни-
те връзки става неизбежна. Примерите от всяко естество са много. Ще цитирам 
само някои материали от периода 1857–1859 г., които ни дава „Цариградски 
вестник“, колкото и противоречиви да са те. Така в края на 1857 г. вестникът 
съобщава: „Стопанска криза в Европа и Америка – затворили фабрики, безра-
ботица. Мерки по финансовата криза в Австрия“4. Или: „Търговията на панаира 
в Джумая е слаба поради различия в стойността на монетите“5; Зимата започва 
много рано, търговията е в упадък“6; „Засилена търговия с жита във Варна“7; 
„Изгледи за добра копринена реколта. Цените на парите се повишават“8; „Цена-
та на розовото масло и тютюна се повишава“9.

Примерите ни насочват към следните изводи:
1. Стокообменът е двупосочен, с известно равновесие на процесите. До-

като преди войната българинът търси чуждите пазари, предимно средиземно-
морския, сега към него се отправят различни европейски фирми. Французи и 
италианци обикалят българските градове и селища и изкупуват произведените 
пашкули, от които вадят бубеното семе. През юни 1859 г. в. „България“ съобща-
ва, че „четири компании италианци и французи – търговци на пашкули, дошли 
да вадят бубено семе“10. В друга дописка се казва, че производството на коприна 
било добре и цялото се продало на добра цена11. Същото важи и за добива на 
розово масло12, чиято цена е почти винаги висока.

2. Картината на стопанския живот е пъстра, многопосочна. Покрай редов-
ните големи годишни панаири съществуват и се основават частни фирми на 
българи – еднолични или дружествени. Техният брой се увеличава. Някои пе-
челят, други се издигат по-бавно. Но обявяват и „фалити“. Даже има случаи 
„фалиралите“ да се самоубият като търговеца Панайот Димитров от Сливен13. 
Известният свищовски търговец Шишманов, австрийски поданик, загубва ка-
питала си на виенската борса. Дали с печалби, или със загуби, икономическите 
общувания залягат в основата на нови обществени изяви към вътрешно обно-
вление и чувство на подем. В обстановка на засилено, „затягащо“ според чуж-
дите консули, държавно устройство и неустойчиво реформаторско османско 
законодателство оцеляването в по-широки форми и норми е трудно. Покрай 
богатите българи с хубавите им къщи царят бедността и беззаконието, от които 
страдат всички. Не един път отрицателни явления сплотяват хората около етни-

4 Пак там, 8, № 357, 30 ноем. 1857; Български книжици, 3, февруари 1858.
5 Цариградски вестник, 8, № 382, 7 юни 1858.
6 Пак там, 9, № 405, 15 ноември 1858.
7 Пак там, 8, № 386, 5 юли 1858.
8 Пак там, 8, № 382, 7 юни 1858.
9 Пак там.
10 България, 1, № 13, 20 юни 1859, с. 52.
11 Пак там, № 15, 11 юли 1859.
12 Цариградски вестник, 9, № 418, 14 февруари 1859.
13 Пак там.
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ческия им корен. „Който чете, с внимание да чете – се казва в една приписка на 
обикновен читател, – да познай какво са имали българите царство“14.

3. Малко по-голямо внимание би трябвало да обърнем на руско-българ-
ските делови отношения. По това време Русия е изостанала държава, която се 
нуждае от реформи15. С тях се заема новият император Александър II (1856 г.). 
Във възстановения руско-български стокооборот обаче се явява противоре-
чие. Южна Русия, т.нар. Новорусийски край, е източник на селскостопанска 
продукция, предимно на много качествено жито за износ към цяла Европа. С 
българското жито, главно перо за чуждите пазари, е същият случай. Тази едно-
родна външна търговия, развита в райони с еднаква селскостопанска структу-
ра, поражда конкуренция16, засилена от това, че българското жито е известно в 
„Немско“ с доброто си качество още преди войната. Доказателствен материал 
по този въпрос намираме достатъчно в архива на Христо и Евлоги Георгиеви.

Освен от „немското“ съперничество българските стопански дейци са не-
доволни и от мудността на руските власти и служби. Докато другите прави-
телства бързат да изпращат повече консули и наблюдатели агенти веднага след 
подписване на мира, като присламчват български търговци, давайки им свое 
поданство, руската администрация е инертна. Този случай се потвърждава от 
една изключителна записка на Николай Палаузов17. В нея се казва, че българите 
бързат да вземат австрийско поданство. Техният брой се увеличава непрекъсна-
то, а в Русия не ги приемат в отделните търговски „гилдии“ (остаряла форма). 
Наредбата е такава, че трябва да плащат висок данък, а капиталите им са мал-
ки в сравнение с руския курс в сребро. Записката е подписана от „титулярния 
съветник“ Н. Палаузов, т.е. той е на руска служба тогава и критикува открито 
остарялата финансова система на Русия. Той, както и други представители на 
семейство Палаузови – руски поданици, показват учудващо „патриотично са-
мосъзнание“ в чужда среда в помощ на „православните, беззащитни и прос-
тодушни българи“. И при други известни българи, попаднали в чужда среда, 
срещаме същото желание „да се помогне на братята да се сближат по видими и 
невидими пътища“.

* * *

Битието, всекидневният живот на българското население като отделен ет-
нос са прорязани по това време от антиправителствени сблъсъци, тежки морал-
ни и материални несгоди, убийствени унижения. Преселването на кримските 
татари у нас, преселването и завръщането на български емигранти в и от Русия, 

14 Гергова, А. Книжнината и българите през Възраждането. София, 1984, с. 28.
15 Рязяновски, Р. История на Русия. София, 2008, с. 331 и сл.
16 Вж. подробности в моята статия „Руско-българските търговски връзки през 50-те–70-те 

години на ХIХ в.“ – В: Българското възраждане и Русия. София, 1981, с. 329 и сл.
17 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Т. 1. София, 1987, 

с. 38.

25 Българското възрожденско общество...
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въпросът за награждаването на българи – участници в руската армия, постоян-
на смяна на негодни чиновници и висши сановници, увеличаването на данъци, 
грабежите и убийствата довеждат не един път отделната личност до отчаяние, 
но едновременно я тласкат към сплотяване и отпор.

Ако анализираме съдържанието на различни български петиции, записки, 
статии и други документи с обществена значимост, се чувства атмосферата на 
общогражданско поведение към утвърждаване на народността в определени 
етнически граници. Това не е „балкански национализъм“ (така твърдят някои 
автори), а задълбочаващ се подтик към собствена държавност. В процеса на на-
ционално общуване по невидими пътища участват представители от различни 
поколения и социални сфери, чиято дейност (не само революционна, изтъквана 
многократно!) следва да се проучи основно. Като дълбока вълна това „патрио-
тично политическо“ съзнание се излива в българо-гръцката църковна разпра, 
въплъщение на националния елемент и стремеж. Но и тук се намесват чужди 
сили. Тяхното дело следва да се проучи въз основа на нова документация, от 
друг ъгъл, без идеологическа намеса18.

Сред голямото вътрешно напрежение в тогавашната българска действител-
ност се заражда и развива особено явление – „униатство“. То усложнява още 
повече българо-гръцкия конфликт и всъщност е част от историята на католи-
цизма в нашите земи. Тя обхваща дълъг период от ХIV в. до втората половина 
на ХIХ в.19, в различни райони на страната и извън нея, в етнически граници 
на родна земя и извън тях. Става дума за т.н. „Българска католическа църква 
от източен обред“. Това явление – движение, се отразява потискащо не само 
върху съзнанието на българското население – селско и градско, но все още е 
непроучен основно неговият международен отзвук и значение. Един съществен 
пример в това направление са австро-руските отношения веднага след подпис-
ването на Парижкия договор. Докладите на австрийските и руските консули 
до външните им министерства ни отправят към изучаването на този феномен 
в международен аспект. Тук възниква и въпросът доколко дипломатите си съ-
трудничат с мисионерите (за Австрия) или действат със свои агенти (за Русия).

По време на войната столетните приятелски австро-руски отношения са 
охладнели почти до неприязън. Австрия е заела здрави позиции в Долнодунав-
ския басейн, а Русия е закъсняла в своята настъпателна близкоизточна поли-
тика. Когато започва разширяването на консулската мрежа, Австрия е подкре-
пяна от своите мисионери. В разгара на българско-гръцкия църковен сблъсък 
австрийските консули търсят поводи да злепоставят поведението на руската 
дипломация спрямо борещите се за своя църква българи. Възникват нови мо-
менти от българо-руските отношения и връзки. Емоционалният им оттенък се 
преплита с някои отрицателни и мъчителни за българите черти. В тази ситуация 

18 Елдъров, С. Униатството в съдбата на България. София, 1994.
19 Ташева-Халачева, М. Павликянството и католицизмът в българските земи. – В: Източ-

ното православие в европейската култура. София, 1999, с. 333.
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ролята на българската интелигенция, особено на руските възпитаници, е много-
значителна, а и недооценена.

Още в началото на 1852 г. австрийският генерален консул в Русе Е. фон 
Рьослер изпраща до външното министерство във Виена обширен доклад от-
носно географския, етническия и стопанския характер на българските земи. 
Консулът проявява особен интерес към културно-просветното състояние на 
местното население20. Не по-малко важни за него са католическите общини и 
тяхната дейност – най-вече построяването на католически църкви. Той е бли-
зък с мисионера монсеньор Перси, който полага големи усилия да се построи 
такава църква в Свищов. По този повод отправил дори специална молба до ав-
стрийския император да помогне със средства. Рьослер отбелязва, че посещава 
католическите общини и храмове в Белене, Ореш, „Трансвица“ (Трънчовица) 
и „Лавина“ (вероятно Лъжене). Свещениците в тези селища са изпратени от 
Института за Пропаганда в Рим и добре знаят български език. Общините се на-
мирали под върховното разпореждане на живущия в Букурещ римокатолически 
архиепископ.

Ожесточени спорове в Търново и Свищов разкриват бързото политизиране 
на българския църковен въпрос. Участници в тях не са само българи и гърци, но 
и висши османски администратори и австрийският консул Рьослер. Към края 
на 1856 г. българите в Търново се борят за отстраняването на алчния търновски 
митрополит Неофит21. Турски висши чиновници се разделят покрай спорове-
те: едни поддържат българите, а други – хората около Неофит. По същото вре-
ме управниците в Свищов извършват насилия над българите и им забраняват 
окачването на камбана в българската църква. Както отбелязва Рьослер, камба-
ната трябвало по обичая да оповести хвърлянето на кръста в реката (навярно 
по Йордановден). И в двата града царува голямо недоволство сред българското 
население, готово за бунт. Затова турското правителство назначава специална 
следствена комисия по двата случая, за да се спре възмущението на българи-
те. Турските власти ги обявяват за виновни в „конфликта“. Особено яростен 
се оказва синът на великия везир Махзар паша, който твърди навсякъде, че те 
трябва да се управляват с „жестокост“22. Както се разбира от твърде диплома-
тичното пояснение на Рьослер, той става активен посредник между отделните 
участници в споровете и води дълги преговори с тях. Ползва се със симпатиите 
на висши военни и цивилни управници поради охладнелите вече австро-руски 
отношения по време на войната. В крайна сметка австриецът успява да омирот-
вори обстановката в полза на българите. За това свидетелства един благодар-
ствен адрес, подпечатан и подписан от 76 видни заможни свищовски граждани, 
членове на българската община. Рьослер винаги разграничава българската, т.е. 
източноправославната, от католическата община. В случая той подчертава, че 

20 Документи за новата история на българския народ. Из виенските държавни архиви. 1830–
1877. – В: Сборник П. Ников. Под ред. на Ст. Романски. Ч. 2. София, 1951, с. 29.

21 Пак там, 364–367.
22 Пак там, с. 137.
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„досега българите не са проявявали такъв жест“ и са се страхували от „подоб-
на явна постъпка“23. Според него това са хора, чиито „търговски интереси“ са 
свързани с Австрия. Явно е, че сред градското, а отчасти и сред селското насе-
ление в българските земи, най-вече в стопанския живот, съществували и се раз-
вивали обществени структури с явно изразена ориентация към Средна Европа, 
по-късно и с политически тенденции и дейности.

Фердинанд Хаас, който наследява поста генерален консул в Русе след Рьо-
слер, е особено заинтересован от българското униатство. Относно инцидент в 
Силистра, при който гърците отнемат от българите тяхно училище и църква, 
той съобщава в доклада си (началото на 1861 г.), че „църковното движение сред 
българите в последно време“ е станало обект на голям публичен интерес поради 
„появата на българската униатска партия“ в Цариград24. Движението започнало 
да се разпространява в Северна България и по други места. То разпалва още 
по-силно враждата между българи и гърци. Напразно каймакамите на Силистра 
и Русе се опитват да помирят двете страни с помощта на следствени комисии 
и разпити. Гърците се смятали за пазители на източно-православната църква и 
хранители на източното православие. Затова били против униатството и униат-
ската партия. Обстановката се нажежава и поради факта, че „униатското движе-
ние сред българите ще се овладее трудно от самите българи“ – разсъждава Хаас.

Би трябвало да споменем и изследванията на немския историк Рудолф 
Грулих, който успя да събере значителен доказателствен материал в чуждите 
и местните архиви за историята на униатството в Македония (1856–1919 г.)25. 
Той представя географската област Македония като важен стопански център за 
търговски обмен между „Леванта и Средна Европа“ с трансферни точки Бел-
град–Солун. Икономическото значение на Македония според автора е една от 
главните причини на борбата за надмощие между Великите сили десетилетия 
наред. С нея са свързани появата и развитието на католицизма и униатското 
движение в тези земи. Грулих описва двата сериозни епизода в българското 
движение: 1. Заточаването на Неофит Бозвели и Иларион Макариополски през 
1845 г.26 Подробно е изтъкната и дейността на Драган Цанков през този период 
като голям български интелектуалец, най-добрият познавач на родния си бъл-
гарски език; 2. От архива на австрийския посланик (наричан, подобно папските 
дипломатически представители при чуждите владетели, интернунций) в Цари-
град Прокеш-Остен са използвани интересни данни за българското униатско 
движение в Македония, по-специално в Кукуш и Дойран, откъдето в Солун е 
пристигнала многобройна българска делегация във връзка с присъединяването 
на тамошните общини към католическата църква. Посланикът признава смела-

23 Пак там, с. 138.
24 Пак там, с. 161.
25 Grulich, G. R. Die unierte Kirche in Mazedonien (1856–1919). Würzburg, Augustinus Verlag, 

1977.
26 Пак там, с. 39.



389

та акция на кукушките граждани, но едновременно изразява своето съмнение 
дали те ще останат по-нататък „прикрепени към Рим“27.

Немският историк е отделил няколко страници и на българското униатство 
„извън Кукуш“, т.е. на дейността на цариградските българи, която е добре из-
вестна в българската историческа литература. Тук се намесва отново темата за 
австро-руските и руско-българските отношения по Църковния въпрос от края 
на 1860 г., които се нуждаят от допълнения в областта на международните от-
ношения. Що се отнася до руската дипломатическа кореспонденция, докладът28 
на руския консул в Търново В. Ф. Кожевников до руския посланик в Цариград 
княз Лобанов-Ростовски е забележителен. Неговият психоанализ на обстанов-
ката и настроенията на населението в целия Търновски окръг, след като е по-
сетил Дряново, Габрово, Казанлък, Стара Загора, Елена, Свищов, пресъздава 
тежки страници от духовното битие на българите през този период. Авторът ус-
тановява, че „мисълта за унията още не е успяла да проникне в народното съз-
нание“, но народонаселението е отегчено, отчаяно от развитието на църковните 
дела. Българският народ не признава според консула тяхната „духовна страна“. 
В това „бедствено положение“ той е поставен в тежка необходимост да тър-
си „своето спасение в унията“. Силата на католическата пропаганда се състои 
именно в това явление, с което се нанася удар и на руското влияние.

PAGES FROM THE BULGARIANS’ LIFE 
IN THE FIRST YEARS AFTER THE CRIMEAN WAR

Virjinia Paskaleva

(Abstract)

The article is based on the observations on the political and social behavior of the 
Bulgarians made by the foreign consuls in the Bulgarian lands after the Crimean War. 
Different factors determined the interest of the big states in the life and mentality of 
the Bulgarian of that time. The reports and the reflections of the diplomats reveal that 
the economic development, the all-European economic uplift and the participation 
of the Bulgarians in it were of primary significance. But, in contrast to other Balkan 
peoples, their progress was hampered as far as the religious and social spheres were 
concerned. On the one hand, their aspiration to a church and a national state of 
their own grew stronger and on the other, the Uniate movement and the Catholic 
propaganda put impediments to the church struggle, the Greek-Bulgarian dispute, 
the Austrian-Russian relations and held back the complicated Bulgarian national 
movement. All these events had an effect on the mentality of the particular individual. 

27 Пак там, с. 43.
28 Русия и българското националноосвободително движение ..., с. 273.
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„СЛИВАНЕ В КОСМОПОЛИТНИТЕ СФЕРИ 
НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ...“ 

(ПОЛСКОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ) 

Илия Тодев

Измежду българските възрожденци Чомаков е личността, която вероятно 
най-много е общувала с представители на полската емиграция и вероятно най-
много е била повлияна от тях – както в дейността, така и във възгледите си. 
Въпреки своята важност обаче и единият, и другият въпрос са слабо осветлени 
в историографията1.

Д-р Чомаков е спорна фигура. При неговата оценка българската историог-
рафия рязко се поляризира. За едни той е герой, за други – предател, за трети – и 
едното, и другото.

За националистите той е човекът, който първо извоюва Българска нацио-
нална църква, а сетне не без успех работи за създаване на Велика България. За 
русофилите Чомаков е преди всичко туркофил: той най-напред пречи на Русия 
да приключи българо-гръцката църковна разпра в интерес на българите и пра-
вославието; после, след бруталното потушаване на Априлското въстание, не 
се поколебава да се обяви открито за запазване на интегритета на Османската 
империя. За онези, които при интерпретацията на Църковния въпрос са се стре-
мили да примиряват тези две гледни точки, Чомаков е екстравагантен патриот 
– несимпатичен и по-скоро вреден, отколкото полезен2.

Според мен, както ще проличи от следващото изложение, Чомаков е най-
вече националист, славянофил и отоманист. Що се отнася до резултатите от не-
говата дейност – в тях положителното решително преобладава над отрицател-
ното.

Неговото етническо самосъзнание се събужда още докато е ученик на 
 о. Андрос, при Каирис. Един от най-крупните дейци на Гръцкото просвещение, 
д-р Ст. Чомаков е не само ерудит и педагог, но и оригинален религиозно-поли-

1 Пръв (и май единствен), който отделя по-сериозно, основаващо се на релевантни доку-
менти изследователско внимание на темата „Чомаков и полската емиграция“, е, ако не се лъжа, 
Видершал (Widerszal, L. Bułgarski Ruch Narodowy. Warszawa, 1937, s. 287, passim).

2 Вж. за това Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дело, потомци. Ч. 1. София, 2003, с. 13 
и сл.
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тически мислител, създател на теосевията. Той е горещ патриот, който признава 
само една нация – гръцката, и само един език – старогръцкия. Елиноцентрик и 
в политическите си планове, и в религиозно-реформаторските си замисли, той 
вярва, че човечеството един ден доброволно ще се елинизира.

Към славяните Каирис изпитва презрение. В една от своите лекции той ги 
нарича не „улЬвпй“ („славяни“), а „уклЬвпй“ – сиреч „роби“. Това предизвик-
ва ответна реакция у българите и те създават свое Славянско дружество. Един 
от неговите активисти е Чомаков, който вече знае, че не е реликт от изчезнало 
варварско племе, както преди това го учат неговите гръцки учители, а че бълга-
рите са най-многобройният народ на Балканите. Така още на Андрос Чомаков 
се самоопределя като българин, но и като славянин; тук той става националист, 
но заедно с това и славянофил. 

Славянското име трайно и силно го привлича и той жадно търси общуване 
със славяни. По време на следването си в Италия не само поддържа тесни връз-
ки с всички сърби, които учат там, но всеки път, щом чуе за някой нов русин, 
поляк или друг славянин, търси начин да се запознае с него. Докато е в Пиза, 
научава, че княз Михаил Обренович е в Ливорно и специално отива там, за да се 
срещне с него3. Във Флоренция пък се сближава с един стар руски генерал, ин-
валид, от фамилията Орлови, който тогава живее постоянно в града на Данте4. 

В Париж Чомаков членува5 в Славянското дружество, основано от княз 
Чарторски в името на един проевропейски панславизъм. В списъка на неговите 
съмишленици, обнародван в печатния му орган „La Pologne“, срещаме и името 
Стоян Драган, зад което вероятно се крие Ст. Чомаков6. 

В Цариград пък, през декември 1861 г., той участва в създаването на сла-
вянски клуб, открит по инициатива на австрийски славяни. Според руския по-
сланик княз Лобанов това било външната форма на един славянски съюз, в кой-
то да участват сърбите, българите и далматинците. В него д-р Ст. Чомаков бил 
второто по значимост лице след сръбския дипломатически агент при Портата 
Йован Ристич7. 

От тези данни можем да заключим, че Чомаков е бил привърженик на т.нар. 
западен панславизъм, който за разлика от руския е либерално-демо кратичен и 
проевропейски, повече културен, отколкото политически и ратува за духовен 
съюз на всички славяни.

В славянските пристрастия на д-р Чомаков най-напред стоят поляците. 
По-трайни контакти с тях той осъществява в Париж. Това става през 1848 г., 
когато, завършил медицина в Италия, заминава да специализира хирургия във 

3 Радев, С. Македония и Българското възраждане. София, 1927, с. 284, бел. 1 под линия.
4 Д-р Ст. Чомаков († 23 Ноемврий 1893 година). – Светлина, 1894, № 2, с. 18.
5 Радев, С. Цит. съч., с. 284, бел. 1 под линия.
6 Шарова, Кр. Славянското дружество в Париж и неговият вестник „La Pologne“ за балкан-

ските народи (1848–1851). – Векове, 1973, № 3, с. 9, бел. 19 под линия.
7 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Т. 1. София, 1987, 

д. 323, с. 194.
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френската столица. Престоят му там трае по-малко от година: „В Париж той 
е в постоянно сношение с княз Чарториски“8, дори получава писмата си от 
Турция чрез него9.

Какво научава Чомаков от поляците във френската столица? В българската 
книжнина се смята, че на тях той дължи пристрастието си „към дипломати-
ческите комбинации и дългосрочните проекти“10, както и своята русофобия. 
Един съвременник11 например отбелязва: „Д-р С. Чомаков не даваше и дума да 
се спомене за Русия; той беше и от учителите си поляци повече русомразец“. 
Според мен обаче русофобията му е с по-късна дата (около 1864 г.) и се дължи 
главно на прогръцката позиция на Русия по Църковния въпрос12; освен това тя 
нито е безусловна, нито е изначална и окончателна. Може би в тази връзка би 
било по-точно да се говори за туркофилия13 (със съответните импликации, меж-
ду които е в един или друг момент, по един или друг въпрос, русофобията) – но 
също така не безусловна14. Така или иначе, според Л. Видершал15, първият по-
задълбочен изследовател на въпроса, „концепцията [отличаваща се с характерна 
двуфазовост] на Адам Чарторски за национално развитие на турските славяни под 
егидата на Турция несъмнено е оказала извънредно силно влияние върху цялата систе-
ма на Чомаков. Само че, ако княз Адам е имал предвид следващата, по-отдалечена във 
времето фаза – една бъдеща, съюзена с Турция, югославянска федерация, в която сър-
бите биха играли главна роля, Чомаков набляга на първата фаза [през която турските 
народи, включително и българският] е трябвало да узряват под турското господство 
за едно самостоятелно национално битие, без да губят своята самостоятелност в 
името на някакъв общоотомански патриотизъм [френската концепция], а относно 
много отдалечената във времето втора фаза е мислел, елиминирайки сърбите, за един 
своего рода турско-български дуализъм“.

Каквато и да е била туркофилията на д-р Ст. Чомаков, тъкмо тя, освен жела-
нието за славянска солидарност, е база за сътрудничество между него и полска-
та емиграция в Турция. По време на дейността си в Цариград първо като главен 
представител по Църковния въпрос, а сетне и като член на управителното тяло 
на Екзархията Чомаков е в най-тясна връзка с полски емигранти. Ето някои 
сведения.

8 Шопов, А. Цит. съч., с. 28.
9 Д-р Ст. Чомаков..., с. 18.
10 Радев, С. Цит. съч., с. 285.
11 Карапетров, П. Сбирка от статии. София, 1898, с. 316; срв. и пак там, с. 81 (бел. 

58), 114.
12 Срв. Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков (Спомени). – В: 

Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. София, 1926, с. 20.
13 Схващана, разбира се, не като компрадорство, а като както всяка друга -филия в този текст 

– визия за най-добра защита на националния интерес, 
14 Вж. по-подробно по този въпрос у Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков – русофоб или русофил? 

– В: България, Балканите и Русия ХVІІІ–ХХІ в. Българо-руски научни дискусии. Сборник статии 
под ред. на акад. Г. Марков. Институт за исторически изследвания – БАН. София, 2011.

15 Widerszal, L. Op. cit., s. 194.
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Най-напред, според осведомени съвременници16, благодарение на полската 
препоръка той печели благоразположението на Високата порта. 

През януари 1860 г. Пловдивската община се обръща в писмо на френски 
(съставено от Чомаков) към Чайковски с молба да бъде посредник и покровител 
на българите пред Високата порта в борбата им с патриарха. Садък паша при-
ема и пловдивчани му изпращат две петиции, които да се предадат на великия 
везир17. 

През следващата година д-р Чомаков заминава за Цариград, където ще ос-
тане, с кратко прекъсване, до 1878 г. През май–юни 1861 г. в турската столица се 
събира български събор, който търси решение на Църковния въпрос. По препо-
ръка на Чайковски Ст. Чомаков подготвя прошение за отделяне на религиозните 
от мирските аспекти на Църковния въпрос18. То не е подкрепено от българските 
представители, които възприемат т.нар. 8 точки: внушена от Русия програма за 
равно участие на българи и гърци в управлението на Патриаршията.

През 1862 г. Чомаков издейства, най-вероятно с помощта на поляците, пра-
во за издаване на в. „Съветник“19. През 1863–1864 г. той препоръчва за редак-
тор в него Брунсвик20, вероятно евреин от Галиция, който печата материали в 
защита на Полското въстание от 1863 г. Може би него има предвид ген. Игнати-
ев, пишейки в един21 от своите доклади, че Ст. Чомаков имал за секретар поляк 
(и таен агент на Австрия), който излагал негови гледища в „Курие д’Ориан“ – 
орган на поляците, Франция и Рим, с които докторът се намирал в непрекъснати 
сношения.

През 1864 г. Чомаков безуспешно се опитва да назначи друг поляк, на име 
Кензински22, като учител в Пловдив по френски, математика и рисуване23.

През април 1877 г. с „ходатайството на някои френци и поляци“24 д-р 
Ст. Чомаков става член на Държавния съвет на Османската империя.

Полско влияние можем да търсим и в една федеративна негова инициати-
ва от средата на 60-те години. Само за ориентация мимоходом ще отбележа, 

16 Карапетров, П. Цит. съч., с. 58, бел. 49.
17 Шопов, Ат. Цит. съч., д. 326, 391, 383–384, 467.
18 Пак там, д. 360, с. 418; срв. Бурмов, Т. Българо-гръцката църковна распря. София, 1902, 

219–220.
19 Василева, В., Л. Терзийска, В. Тилева. Непубликувани писма на д-р Стоян Чомаков до 

българската община в Пловдив и до Георги Стоянов Чалъков (1861–1862). – Известия на държав-
ните архиви (ИДА), 63, 1992, д. 23, с. 317; срв. Карапетров, П. Цит. съч., с. 58, бел. 49; Стамбол-
ски, д-р Хр. Автобиография, дневници и спомени. Т. 1. София, 1927, с. 205.

20 Стамболски, д-р Хр. Цит. съч., с. 183.
21 Документи за българската история. Том 1. Архив на Найден Геров. Ч. 2 (1871–1876). Под 

ред. на М. Г. Попруженко. София, 1932, д. 46, с. 44.
22 Сам Чомаков го пише Кинзински (Шопов, Ат. Цит. съч., д. 466, с. 537); може би става 

дума за Ketrzyncki, когото срещаме у K. Dopierala в средата на 60-те години като лекар и съветник 
в Пловдив на Азис паша [бошнак, управител в Пловдив и София, близък приятел на Чомаков] 
(Dopierala, K. Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku. Lublin, 1988).

23 Панчев, Т. Из архивата на Найден Геров. Т. 2. Пловдив, 1911, д. 2693–2694, 2697, 728–
729, 731.

24 Карапетров, П. Цит. съч., с. 107, бел. 79.
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че през Възраждането българите, най-вече емиграцията във Влашко, обсъждат 
различни федеративни идеи. Най-известни са проектите за Дунавска и Балкан-
ска федерации. Освен тях се дискутират и ред дуализми25: 1. Българо-влашки, 
ориентиран към Франция и зад който се смята, че стоят и поляци; този проект 
принадлежи на Тайния български централен комитет, който малко по-късно, 
тъй като не среща взаимност от румънците, прави дуалистично предложение на 
султана; и двете инициативи на Тайния комитет са посрещнати на нож от Русия, 
но две години по-късно същия лозунг издига най-русофилската българска орга-
низация – Добродетелната дружина; 2. Като проект за българо-гръцки дуализъм 
пък може да се таксуват споменатите 8 точки; 3. Българо-сръбският дуализъм 
има два варианта – русофилски (преговорите между Добродетелната дружина 
и сръбското правителство за югославско царство от 1867 г.) и русофобски, за 
който сега ще стане дума.

С предложение за изграждане на българо-сръбски съюз срещу гърците Чо-
маков се обръща към сръбския дипломатически агент в Цариград Йован Рис-
тич. То е отхвърлено с аргумента, че Църковният въпрос, който българите искат 
да решат със сръбска помощ, трябва да дойде след политическия и че раздорът 
между източните народи може да осуети освобождението им26. Всъщност при-
чината повече е, че Сръбското княжество по това време преговаря с Гръцко-
то кралство за съюз, мотивиран главно от желанието и на двете страни да си 
поделят български земи. Освен това Сръбско-гръцкият съюз (при евентуално 
участие на Румъния) се гради под ауспициите на Русия, докато Чомаковата ини-
циатива е в духа на полската доктрина за южен панславизъм под турска егида, 
който „Хотел Ламбер“ лансира още през 40-те години на ХІХ в. 

Заради връзките му с поляци д-р Ст. Чомаков е подозиран в желание да 
влезе в уния с папата. Един от неговите противници27 например твърди в ме-
моарите си, че прокатолическият в. „Турция“ се списвал „по неговия дух и по 
неговите възгледи“ и че той клинчел „ту към протестанти, ту към католи-
ците поляци“.

Наистина активисти на унията се опитват да го привлекат за своята кауза. 
Сред тях е и полковник Вл. Йордан28, който през януари 1862 г. се среща с Чома-
ков. Българският водач заявява, че не е против унията; напротив, дори има из-
вестна слабост към нея. Но тя е лишена от перспективи, а и заплашва българите 
с разединение. Вместо уния той препоръчва полската емиграция да остави на-
страна религиозната пропаганда, но да подкрепи българското просветно дело. 
Според Чомаков, създавайки многобройна и прозападно ориентирана интели-

25 За тях вж. у Тодев, Ил. Дуализмът като държаво-строителна инициатива през Възражда-
нето. – В: Същият. Триъгълник на надеждата. S. a. l. [София, 1995].

26 Ристић, Jов. Спољашњи одношаjи Србиjе новиjега времена. Књ. 2. Београд, 1887, 
224–225.

27 Стамболски, д-р Хр. Цит. съч., 292–293.
28 Владислав Йордан (Władysław Jordan) през 1858 г. е назначен от княз А. Чарторски за 

главен агент на „Хотел Ламбер“ в Цариград.
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генция, поляците всъщност ще работят за унията, тъй като тази интелигенция 
неизбежно един ден ще присъедини всички българи към католическата църква. 
В резултат на този разговор Йордан препоръчва настоятелно на „Хотел Лам-
бер“ да се подкрепи българската просвета29. 

Скоро след този разговор просветна дейност сред българите начеват две 
млади католически конгрегации: полските „Възкресенци“ и френските „Успен-
ци“. В 1863 г. възникват две учебни заведения, които с течение на времето ще се 
оформят като образцови средни училища: Българо-католическата гимназия30 на 
поляците в Одрин и френският колеж „Св. Августин“31 в Пловдив.

През 1863 г. полк. Йордан в качеството си на шеф на т.н. „Източна агенция 
на полската емиграция“ е сменен от Тадеуш Ожеховски (Orzechowski), по-из-
вестен като барон Окша (Oksza). Той е лекар по професия и човек на перото. 
Освен че работи за турците, е славянофил, поддържа връзки със сърби и бълга-
ри – например ползва се с протекцията на бъдещия губернатор на Източна Ру-
мелия княз Алеко Богориди, надява се да получи турската подкрепа за „Млада 
България“ (преди тя да е предявила реални ревандикации) и пр. С него Чомаков 
е имал вероятно не много близки отношения, единствената следа от които е 
запазеният в книжата на Ожеховски проект за паметна записка от 1869 г. по 
Църковния въпрос, надписан „За д-р Чомаков“32.

Стоян Чомаков използва поляци за печатна пропаганда. „Когато искаше 
да напише нещо на французски, спомня си негов съратник33, той си служеше с 
поляци, с които е имал връзки още като ученик в Париж. Поляци, които владе-
еха добре французския език, се намираха в Цариград по онова време и Чомаков 
до тях прибягваше, колкото пъти искаше да се напише нещо уязвително за 
гърците. Помня, че един поляк беше написал една брошура против гърците, 
която сипеше огън и жупел против тях“.

Известни са ни имената на неколцина от полските сътрудници на д-р Чо-
маков в Цариград. Първият се казва Гларски. Той бил почитател на виното и със 
седмици живеел у доктора, работейки за него34. Друг поляк, с когото Чомаков 
сътрудничи в Цариград, е Хайредин бей (Карски). От него е запазено писмо от 
1889 г., с което той упреква българина, че се помирил с русите35. Наистина под 

29 Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дело, потомци. Ч. 2. Документи. София, 2003, док. 
№ 141.

30 Вж. за нея Тодев, Ил. Създаване на Одринската българо-католическа гимназия. – В: Съ-
щият. Към друго минало. София, 1999.

31 За него вж. Фльори, А. Един френски колеж в България – „Свети Августин“, Пловдив, 
1884–1948. София, 2003.

32 Вж. у Widerszal, L. Op. cit., s. 193.
33 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Цит. съч., с. 19.
34 Вж. за него Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане. София, 1904, 

с. 19; Стамболски, д-р Хр. Цит. съч., с. 34.
35 Шопов, Ат. Цит. съч., с. 68, д. 205, 267–268. И Гларски, и Карски липсват в Polski Slownik 

Biograficzny; в по-нови изследвания (Chudzikowcka, J. Dziwne źycie Sadyka paszy. O Michale 
Czajkowskim. Warszawa, 1982; Dopierala, K. Op. cit.) за полската емиграция в Турция среща-
ме името Karol Karski. Според Видершал (Widerszal, L. Op. cit., s. 193) ставало дума за Чеслав 
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влияние на Санстефанския мир Чомаков става почти русофил; същото, както е 
известно, макар и по други причини се случва и с Чайковски, който получава 
имение от Александър III. Чомаков пък дава единствената си дъщеря за жена 
на руски офицер.

Текстове на френски българинът печата най-вече в цариградския „Курие 
д’Ориан“; през пролетта на 1877 г. публикува серия от статии и в „Льо Стам-
бюл“. Материали, които засега остават неизвестни, чрез цариградския посла-
ник на Наполеон III Чомаков праща и във френската преса36. Френски текстове 
от него получава и известният английски ориенталист лорд Странгфорд37, кои-
то той в свой превод обнародва в лондонския „Пел Мел Газет“. Един от тези 
материали е съкратен вариант на брошурата на Чомаков, за която стана дума и 
на която тук ще отделя по-специално внимание.

Брошурата носи заглавие „Българският въпрос“ и излиза в началото на 
1868 г.38 Освен че я пише в сътрудничество с поляк, Чомаков я и издава под 
псевдоним с полско окончание (Коприщански), което е несъмнен прополски 
реверанс39. Тя е съществен момент от идейната борба между българските русо-
фили и националисти. През 1861–1865 г. тези две основни партии в църковното 
движение са обединени зад внушената от Русия програма от 8 точки, която се 
оказва безперспективна. 

Но през 1866 г. на Крит избухва гръцко въстание. Започналата по този повод 
Източна криза се проточва, тъй като Великите сили не са единни във възгледите 
за нейното урегулиране. Както е известно, Русия настоява за децентрализация 
на Османската империя по национален признак. Крилата в тази връзка става 
фразата на руския външен министър Горчаков „автономия или анатомия“; на 
това външният министър на Портата Фуад паша отговаря, че това означава съз-
даване на „Разединени турски щати“. Наполеон III препоръчва точно обратно-
то – „сливане на расите“ в Турция в единна отоманска нация40. 

Докато Великите сили се разберат какво да правят, гърците ожесточено 
се бият за Крит и така губят благоволението на Високата порта и симпатиите 
на Запада; в Цариград отслабват и позициите на защитаващата ги Русия. От 
това решават да се възползват българските националисти, начело на които стои 
д-р Ст. Чомаков. Те се отказват от опитите за решение на Църковния въпрос в 
рамките на Патриаршията и се връщат към искането си от 1861 г. за отделна 
Църква. 

Карски (Czesław Karski); известно време той бил подофицер при Садък паша, в писмо на когото 
срещаме следните думи „...г-н Чеслав Карски, доста надарен младеж, казват – поет, но алко-
холик...“.

36 Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков..., ч. 2, д. 161, с. 451.
37 Strangford, Viscount. A Selection from the Writings of … on Political, Geographical and Social 

Subjects. Vol. 1. London, 1869, p. 223sq.; същото у Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков..., ч. 2, д. 159.
38 Coprichtanski. La Question bulgare. Constantinople, 1868; същото у Тодев, Ил. Д-р Стоян 

Чомаков..., ч. 2, д. 157.
39 Срв. Widerszal, L. Op. cit., s. 193.
40 Вж. за двата реформени проекта Engelhardt, Ed. La Turquie et le Tanzimat. T. 1. Paris, 1882, 

p. 215 sq.
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За да получи помощ от турците, а и от Европа, Чомаков от името на българ-
ския народ подава и верноподанически адрес41 до султана; според някои сведе-
ния42 неговият текст бил съставен от поляка Драшки (Ата бей)43.

В отговор руският посланик ген. Игнатиев, който е всъщност реалният шеф 
на русофилската партия, излиза с проекта44 на патриарх Григорий VI. С него на 
българите се предлага ограничена по територия и права Църква. В защита на 
този проект Игнатиев чрез един от видните русофили, Т. Бурмов, публикува две 
брошури45. В тях се отхвърля предлаганият от Чомаков съюз с турците, защото 
те се стремят да слеят в едно всичките си поданици. Вместо това се предлага 
помирение с гърците и най-тесен съюз със сърби и руси. Тук опасности за бъл-
гарите няма, смята Бурмов. Наистина сърбите могат да ги асимилират, но нима 
потурчването или покатоличването, които инак ги чакат в Турция, са за предпо-
читане? Не би следвало българите да се страхуват и от порусяване. Руският език 
е еднакъв със старобългарския и ако българите го възприемат, с това само ще се 
доближат повече до своята истинска същност. Освен това какво лошо може да 
има за един славянин в една панславянска империя под властта на руския цар?

Тъкмо тези писания, които поставят вероизповедната и племенната иден-
тичност по-високо от националната, трябва да са подтикнали46 Чомаков да из-
рази лично и по-обстойно своите разбирания по този въпрос в брошурата, за 
която тук става дума. 

Той изтъква, че българите, бидейки гранитният елемент на многобройното 
славянско семейство, притежават стара и ясно очертана национална идентич-
ност. Техните цели са различни от тези на сърби, руси и гърци, които искат да 
разрушат Османската империя; за разлика от тях българите желаят тя да бъде 
запазена и реформирана в европейски дух. Те не само държат на своята нацио-
налност, но се и стремят да я развият и утвърдят чрез придобиване на отделна 
Църква. Тъй като интересите на османлиите съвпадат с онези на българите, 
Портата следва да признае, че последните 

„не представляват никаква пречка за нейните планове да свърже в едно различ-
ните народи, които населяват Империята – заявява Чомаков. – Сливане в космополит-
ните сфери на човешката дейност, в науката, търговията, индустрията, общите 
държавни интереси; в същото време зачитане на националната самобитност – рели-
гия, език, бит. Ето сливането, което бихме искали да се осъществи между различните 
части на Империята и което би могло да се изрази със следната известна максима на 
един немски философ: „Разнообразие в единството, свобода в порядъка“. 

41 Вж. този текст у Шопов, Ат. Цит. съч., д. 368, 432–433.
42 Стамболски, д-р Хр. Цит. съч., 298–299.
43 Той е лекар в турската армия, миралай (полковник) по чин (вж. за това пак там, с. 59, 205; 

срв. и Widerszal, L. Op. cit., s. 193).
44 За него вж. последно у Игнатиев, Н. П. Дипломатически записки (1864–1874) & донесе-

ния (1865–1876). Т. 2. София, 2009, с. 781 с бел. 422.
45 [Бурмов, Т.] Братско обяснение на българин към братята му българе. Букурещ, 1867; [Съ-

щият.] Проектът на Вселенската патриархия за решението на Българскийт въпрос. Букурещ, 1867.
46 Срв. писмото на Чомаков до Георгаки Стоянович от 19 декември 1867 (НБКМ–БИА, 

ф. 782, а.е. 86, л. 630–631). 
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Тоест, за д-р Ст. Чомаков евентуалната отоманска нация не е нещо хомоген-
но и монолитно, тя е федерация от нации.

Какъв коментар заслужава тази декларация? Както е известно, лансирани-
ят от Франция отоманизъм излиза напълно неуспешен. Нито отделните етноси 
в Турската империя се сливат в единна отоманска нация, нито самата империя 
оцелява. Ако българите не бяха се сдобили с национална държава, тяхната съд-
ба вероятно щеше да бъде сходна с онази на кюрди и арменци. Тоест, визията на 
Чомаков за бъдещето е напълно опровергана от последвалото развитие. 

Но, от друга страна, засвидетелстваният в „Българският въпрос“ либерал-
но-демократичен и ксенофилски национализъм притежава определена ценност 
и актуалност. Той напълно хармонира с днешното членство на България в обе-
динена Европа. За илюстрация е достатъчно само да се отбележи, че днес раз-
ширяващата се до панконтинентални размери Европейска общност е движена 
от същата визия за отношенията между различните народи. Това е изразено в 
нейния девиз, приет през май 2000 г. Той гласи: „Единство в многообразие-
то“47. Не е излишно тук да се направи още един немаловажен паралел с днеш-
ния ден в български рамки: това, което Чомаков иска за българите в Османската 
империя, днес българските турци го имат в България.

Прочее, у Чомаков, що се отнася до неговите възгледи, освен национализма 
намираме и две важни и днес федеративни идеи. И двете са повлияни от връз-
ките с полската емиграция. Първата може да се обозначи като духовен пансла-
визъм. В България той рядко не е бил на почит и въпреки немалкото си набла-
гополучия, и днес минава за жив и перспективен. Другата федеративна идея е 
отоманизмът; той се провали най-безславно48, но неговата основополагаща идея 
така, както я разбира Чомаков, живее в днешния европеизъм.

47 Вж. за това Тодев, Ил. Пътят към Eкзархията или как в 1868 издигнахме лозунг, който 
днес е девиз на ЕС. – В: Същият. Батак 1876 – мит или история? Текстове по Българско възраж-
дане. София, 2010.

48 Не е сигурно обаче дали този провал е окончателен – днешна Турция, и по-специално 
нейният външен министър проф. А. Давутоглу демонстративно се надяват, може би не само с 
чисто пропагандни цели, че отоманизмът не само може, но си и заслужава да бъде възкресен. Сам 
Давутоглу не приема неговата визия, която се смята за днешната външнополитическа доктрина на 
Турция, да се нарича неоотоманизъм, а я обозначава като „стратегическа дълбочина“ (Турция, 
освободена от източно-западната конфронтация на Студената война и благодарение на своето 
географско положение и на историческото си минало става център, в чиято орбита да се завъртят 
Балканите, Кавказ, Близкият и Средният изток, което пък отново би превърнало региона в сила 
от глобален порядък) – както е озаглавена и неговата появила се в 2001 г. книга (Davutoglu, A. 
Strategik Derinlik: Türkiye‘nin Uluslararası Konumu. Küre Yayınları. Istanbul, 2001).
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“MERGING IN COSMOPOLITAN SPHERES OF HUMAN ACTIVITY…”
(POLISH INFLUENCE ON DR. STOYAN CHOMAKOV)

Ilia Todev

(Abstract)

It is Dr Chomakov who, among the activists of 19-th century Bulgarian Revival, 
was most receptive to Polish influence. He had relations with many prominent 
Polish émigrés including Prince A. Czartorysky himself. Although Chomakov was 
champion of official recognition of Bulgarian nation, thanks to his Polish friends he 
also supported two supranational concepts. The first of them was so called western 
panslavism, which aimed at solidarity of all Slave peoples; unlike its Russian version 
it was more cultural than political - and liberal-democratic and pro-European. In spite 
of all its reverses, the idea of Slave togetherness is still sometimes thought to be alive 
and not devoid of potential. The second supranational doctrine Dr Chomakov backed 
was the Ottomanism which, in his view, had to respect the national identity according 
to the maxim “Variety in unity, liberty in order” when striving to join together the 
different peoples of the Ottoman Empire. The Ottomanism failed but the principle 
for well-balanced interethnic relations in a multinational community Dr Chomakov 
espoused lives in EU motto “United in diversity”.
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БАЛКАНЫ В 70-Е ГОДЫ ХIХ В. В ОПИСАНИЯХ 
Н. Н. КАРАЗИНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО ДНЕВНИКОВ, 

ЗАПИСОК, РЕПОРТАЖЕЙ)

Эгнара Г. Вартаньян 

Данная статья посвящена описанию российским военным корреспонден-
том Николаем Николаевичем Каразиным положения на Балканах в 70-е годы 
ХIХ в., отражённому в материалах его дневников, записок, репортажей. За-
метки Н. Н. Каразина освещают малоизвестные страницы истории народов 
Балканского полуострова, в частности военного и этнографического характера.

Николай Николаевич Каразин родился в Харькове в 1842 г. в семье по-
томственных военных. Отец его – Николай Васильевич Каразин – уволился 
из российской армии в чине штабс-ротмистра (капитана) и вернулся в имение 
своей матери в село Анашкино, Звенигородского района Московской области. 
Императрица Екатерина II отмечала болгарские корни полковника Назара Ка-
разина, прадеда Николая Николаевича Каразина, который происходил из старо-
го тырновского рода архиепископа Григория Караджи, наследники которого со 
времён Петра I стали носить фамилию Каразиных1.

Детство своё Николай Каразин провёл в родовом имении, где слушал ув-
лекательные рассказы своего отца о службе в армии, участии в военных сраже-
ниях. Пленённый рассказами о войне, Николай Каразин поступил на военную 
службу, в 1861 г. окончил Второй московский кадетский корпус и стал офице-
ром Казанского драгунского полка. За участие в войнах и проявленную хра-
брость был награждён орденом „Святой Анны IV степени“. 

Увлечение живописью привело Н. Каразина после увольнения из армии в 
Санкт-Петербургскую художественную академию, в которой он проучился два 
года в качестве вольнослушателя. В 1867 г. Николай Каразин вернулся в ар-
мию и в чине ротного командира Пятого туркестанского линейного батальона 
участвовал в походе по присоединению Средней Азии к России. В походе он 
познакомился с прославленными российскими командирами – К. П. Кауфма-
ном, М. Г. Черняевым, М. Д. Скобелевым, с известным писателем В. И. Неми-

1 Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). 
София, 2008, с. 6.
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ровичем-Данченко, живописцем В. В. Верещагиным и др., с которыми позже 
участвовал в войнах на Балканах и делил горести и радости походной жизни2. 
При штурме Самаркандских высот Н. Каразин проявил исключительное муже-
ство и был награждён орденом „Святого Владимира I степени“. Все свободные 
минуты он описывал увиденное, рисовал, изучал географию, историю, культу-
ру непознанного края. 

В 1870 г. Н. Каразин уволился из армии и приехал в Петербург, где отдался 
писательскому и художественному творчеству. Однако его неспокойная душа 
искала приключений и жаждала путешествий, и он отправился в странствия, 
участвовал в руководимой генералом Н. Г. Столетовым научной экспедиции 
в Аму-Дарьинский край. Полученные в экспедиции впечатления он блестяще 
отобразил не только в своих записках, но и в рисунках, которые позже были 
выставлены в Русском географическом обществе в Петербурге.

С началом Сербско-турецкой 1876 г., а затем и Русско-турецкой 1877–1878 
гг. войн, вызвавших горячее сочувствие русской демократической обществен-
ности, Н. Каразин отправился на Балканы в качестве военного корреспондента-
иллюстратора. Он включился в ряды русских добровольцев в сербской армии и 
посылал в журнал „Нива“ и другие российские издания репортажи и рисунки 
с фронта. 

Описывая тревожную военную обстановку на Балканах в 1877 г., Н. Кара-
зин отмечал: „Смутное политическое время, рано наступает холод в районах 
горного течения Дуная, торгово-экономический кризис, злонамеренный беспо-
рядок турецких властей – всё это усилило и без того тяжкое бремя „военного 
положения“… И действительно, кто привык видеть Дунай в мирное время, тот 
не может узнать его сегодня, в его болезненно изменённом виде. Дунай и его 
берега готовятся к ожесточённой борьбе“3. 

Ещё до форсирования Дуная русскими войсками, Н. Каразин прибыл 
в Румынию, пристально следил за развитием событий и писал, что Румыния 
мобилизовала целую свою армию, сосредоточив её у Дуная от Гюргево до 
Калафата, а вся внутренняя городская караульная служба была призвана в на-
циональное ополчение. На одном из его рисунков представлена группа опол-
ченцев, одетая в пёстрые, оригинальные костюмы, т.к. общая униформа им не 
полагалась – рабочую рубашку, сельский халат, валашскую шапку, нечто в виде 
фески, модный цилиндр и круглую городскую шляпу. Это ополчение было во-
оружено пушками старого образца и на всех поясах висели грубые кожаные 
сумки с патронами4. Подробно описывая подготовку румынских отрядов к вой-

2 Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). 
София, 2008, с. 7.

3 От Букурещ до Русчук. Илюстрирани писма на нашия кореспондент Н. Каразин. // В: 
Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 
2008, с. 208.

4 Война в Турция. Писмо на нашия кореспондент. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, 220–221.

26 Българското възрожденско общество...
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не, настроения в Румынии накануне военных действий, дислокацию русской 
армии на берегах Дуная, Н. Каразин отмечает: „Румынские блокгаузы устроены 
просто: землянка или мазанка, покрытые соломой. Эти помещения по большей 
части сегодня пусты, особенно после нескольких случаев убийства сторожей… 
В настоящий момент по всем дорогам Румынии – большим и малым, шоссей-
ным и железнодорожным, происходит оживлённое движение, что имеет исклю-
чительно военный характер. Наши войска перевозят фураж, продовольствие... 
– и всё это движется в одном общем направлении – от Прута к Дунаю. Люди, 
военные обозы перевозятся в закрытых товарных вагонах. Не комфортно, тес-
но и душно, но быстро, за одни сутки проезжают такое расстояние, которое 
пешеходу необходимо в течение недели. Например, первый переход – от Кубея 
до Галаца и Барбосского моста – пехота и кавалерия совершили за один день, а 
расстояние – более 70 вёрст, – такие примеры редки в военной истории. Обоз и 
прочие тяжести перевозят на открытых платформах. Кавалерия, прежде всего 
казачьи полки [донские казаки – Э. В.], двигаются маршем по сельским и шос-
сейным дорогам“5.  

Живописно представлены у Н. Каразина дунайские города: „Галац – мол-
давский город, расположенный на левом берегу Дуная, между устьем рек Серет 
и Прут. Здесь был заключён мирный договор между нами [Россией] и Турцией 
в 1791 г. [имеется ввиду Ясский мирный договор – Э. В.]. Летом в Галац входят 
корабли под различными флагами. На берегу толпится хаотичная масса людей 
различных племён и наречий. Здесь встречаются молдаване и албанцы, греки и 
болгары, турки и сербы, венгры и цыгане, персы и итальянцы, немцы и русские 
и т.д. Больше всего евреев и греков, которые держат целые торговые города. 
Этот город является торговым центром Румынии с первоклассным базаром. Он 
окружён стеной, имеет много греческих церквей, магазинов с различными то-
варами, привезёнными русскими, английскими, турецкими и греческими кора-
блями. Русские торгуют кожей и табаком, греки – сукном, шёлковыми тканями, 
турки – козьей кожей, приправами, ароматическими веществами, евреи – изде-
лиями из золота и различных камней. 

Дома [в Галаце] построены хаотично и на скорую руку, поэтому похожи 
на временные бараки. С утра до вечера работает мельница. Над рыночной час-
тью города царит постоянно удушливая атмосфера, неприятные запахи солёной 
рыбы и пр. Неприглядные магазины, похожие на простые бараки, заполнены 
разными товарами. Верхняя часть города относительно аккуратна. Магазины 
построены по европейскому образцу. В центре города построена башня с не-
которыми строениями, в том числе и пожарными, т.к. пожары здесь частое 
явление. Дома не отличаются особой архитектурой, похожи на наши провин-
циальные одноэтажные строения. Имеются отели с такими названиями, как 

5 От Букурещ до Русчук. Илюстрирани писма на нашия кореспондент Н. Каразин. // В: 
Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 
2008, с. 211; От Прут до Дунав. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. 
Репортажи (1877–1878). София, 2008, с. 213.
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„Париж“, „Европа“, но на европейские не похожи. Всё население города соста-
вляет около 40 тыс. человек. Около 15 церквей. Пароходы совершают рейсы в 
Константинополь, Вену, Одессу. Виноградари здесь в основном болгары. Среди 
виноградников – развалины огромного каменного здания, которое было большой 
больницей, построенной русскими во время русско-турецкой войны 1828 г.“6. 

Описывая трудности передвижения людей накануне и в период Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг., Н. Каразин отмечает: „Между Галацом и Браилой, 
кроме ежедневных железнодорожных вагонов движется небольшой пароход, 
очень грязный, абсолютно не приспособленный для перевозки людей, но имен-
но он является основным средством связи между городами. Поезд отходит в 
очень неудобное время, между часом и двумя ночи, а пароходы почти посто-
янно курсируют по Дунаю, до границ с Австрией. …В половине второго дня, 
после обеда, пошёл на пристань, а в два часа пароход отправился в путь. На 
палубе было около 400 путников, половина из которых стояла, но полтора часа 
пути – не долго и эти неудобства можно вынести“7.

Наблюдения российского корреспондента свидетельствуют о недостаточ-
ной подготовленности турецкой армии к войне: „На берегу какое-то село. Ту-
рецкий береговой блокгауз – маленький домик-мазанка – квадратная, стоит на 
высоких понтонах, иначе была бы подтоплена во время весеннего половодия, 
окна без рам и стёкол. Никакой живой души. Через версту вновь встречается 
такой же блокгауз и так на протяжении всего берега – и везде одинаково пусто. 
Оба берега безлюдны, оставлены без всякого наблюдения. И два-три эскадро-
на русских казаков могут абсолютно безнаказанно переплыть через Дунай. Так 
же может переправиться конница черкесов и башибузуков на румынский берег. 
И куда делась многочисленная турецкая армия на Дунае? Во всём Дунайском 
вилайете, от Рущука до Сулины, включая гарнизоны Силистры, Варны, имею-
щиеся в этих местностях крепости, едва ли наберётся до 6000 турецких воинов, 
если эта цифра не преувеличена. А как турки преувеличивают численность сво-
ей армии: в Тульче указывается около 1,5 тыс. человек, хотя там едва ли около 
400, в Мачине – 2 тыс., на самом деле 300. Как 2 тыс. солдат съедают в день 
300 порций хлеба и помещаются в одной половине казармы, а другая полови-
на стоит открытой и не имеет окон? Кавалерии здесь нет никакой, потому что 
некому обеспечивать фуражом лошадей и негде его купить. Турецкие войска 
в сущности не получают никакого продовольствия из казны. Жалованья здесь 
не получали уже около года, нет интендантства. Тиф, как среди населения, так 
и в войсках Дунайского вилайета ещё не повсеместно, но изо дня в день рас-
пространяется. Бегства в турецких частях многочисленны, падает дух военных, 

6 На Дунав и в Яш. Град Галац. Пътни ескизи на нашия специален кореспондент. Репорта-
жи на Н. Н. Каразин от Руско-турската война 1877–1878, публикувани в списание „Нива“. // В: 
Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 
2008, 199–204.

7 Във въжделените краища. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспон-
дента. София, 2008, с. 44.
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проявления фанатизма постепенно слабеют. То же происходит в районах сред-
него течения Дуная. Хуже быть не может. Странно, что немецкая пресса пишет 
о слабости, малочисленности, плохом вооружении, болезнях и даже демора-
лизации нашей армии и осыпает похвалой турецкую, превознося её доблесть, 
боевую готовность и хозяйственное благоустройство“8.

Интересны впечатления Н. Каразина от румынской столицы: „Странное 
впечатление производит на путешественника Бухарест – главный центр адми-
нистративной и политической жизни Румынии. Город, напрочь лишённый на-
ционального характера, созданный под некий общий шаблон, где всё сглажено, 
закруглено, даже обезличено, то, что скопировано плохо, поверхностно, не оз-
начает создание своего, имеющего некий личный характер“9.

Далее корреспондент отмечает, что в Бухаресте много немецкого, ещё бо-
льше французского влияния, имеется итальянское, еврейское, турецкое, даже 
русское, но всё это слеплено в одном, без разделительной линии, и образовало 
некую пёструю, неоформленную массу. „Пройдёте по какой-либо улице и поду-
маете что это город, который вы давно знаете. Это не Париж в его плохой части, 
а может быть Вена? …Но нет. Да, вы в Берлине“10.

Численность жителей Бухареста составляла более 200 тыс., а впечатление 
такое, пишет Н. Каразин, что едва ли не полмиллиона. Город расположен на 
большом пространстве. Главные улицы представляют собой торговый центр с 
расположенными друг к другу рядами лавок. Дома местной аристократии по-
строены со вкусом, а если хозяин дома имеет хотя бы невысокий титул, он не-
пременно украсит его фронтон эмблемой и гербом своего рода11.

Что хорошего в Бухаресте, отмечает корреспондент, так это прекрасные 
фаэтоны и кареты, которые двигаются быстро и не дороги. Большинство 
фаэтонщиков и собственников экипажей в Бухаресте, как и в других городах 
Румынского княжества, русские. Звуки родного языка вас поразят с первых ша-
гов как вы выйдете из вагона и войдёте на железнодорожную станцию. Это 
очень приятно русскому путешественнику, особенно не знающему румынско-
го языка. Русские фаэтонщики интуитивно предугадывают соотечественника, 
приветствуют его на родном языке и предлагают услуги первой необходимости. 
Все русские фаэтонщики здесь скопцы (религиозная секта в России, возникшая 
в конце ХVIII в.) – эмигранты, которые благодаря необыкновенному усердию 
в работе, трезвому образу жизни и воздержанию, сумели устроиться хорошо, 
живут почти богато. Имеются и такие, кто сколотил капитал, купил дома и 
возглавил маленькую общину, которая предоставляет приют новым членам. 
Трудолюбивые, спокойные, с тихим нравом, отходчивые, пользуются они здесь 

8 Във въжделените краища. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспон-
дента. София, 2008, 44–46.

9 Там же, с. 50.
10 Във въжделените краища. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспон-

дента. София, 2008, с. 50.
11 Там же, с. 56.
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общим уважением и доверием, хотя румыны немного посмеиваются над их 
голыми, юношеско-женоподобными или несколько старческими физиономия-
ми. Русские скопцы расположились в Бухаресте компактно, застроили целый 
квартал в северном предградье и обслуживают приезжих на своих фаэтонах и 
быстроногих конях12.

Расстояние между Бухарестом и Гюргево – менее 75 вёрст. Вагоны, ко-
торые Н. Каразин характеризует как „отвратительные, жалкое подобие, мале-
нькие клетки“, проезжают этот путь за 3,5 часа. Гюргево описывается живопис-
ным городом, но по его улицам, ввиду грязи и камней, невозможно пройти. В 
городе около 200 военных – это вся боевая сила, с которой румыны готовятся к 
встрече „страшного врага с другого берега“13.

Браила – город в Валахии, расположенный на левом высоком берегу Ду-
ная, в 60-ти вёрстах от г. Галац (вверх по реке). Город трижды попадал под 
управление России: при Екатерине II в 1770 г., при Александре I в 1809 г. и при 
Николае I в 1828 г. Прежде был сильной крепостью, для захвата которой требо-
вались большие усилия. Согласно Адрианопольскому мирному договору 1829 
г. предписывалось взорвать минами все его укрепления с тем, чтобы турецкое 
правительство не могло никогда их восстановить. Браила являлась пристанью 
для многих кораблей на Дунае. Как и в г. Галац, в Браиле расположен один из 
крупных рынков. Жители города успешно занимались рыбной ловлей.

Яссы – молдавский город, основной массой населения которого являются 
евреи, поляки и немцы. Молдаване здесь в основном чиновники, немногие – 
торговцы и простолюдины.

Какой контраст представляют высокий румынский берег с красиво распо-
ложенными городами и окрестностями и почти безлюдная полоса на турецком 
берегу с маленькими, жалкими сёлами, отмечает Н. Каразин14. Турецкий берег 
напротив Браилы расположен в низине, здесь от главного русла Дуная отделя-
ется широкий приток под названием Мачинский, на берегу которого располо-
жено турецкое село Гечети. Здесь развернулась небольшая перестрелка между 
российскими солдатами и турецкими. „На турецком берегу началось оживлён-
ное движение, – пишет Н. Каразин. – Батальон турецкой пехоты разместился на 
берегу, несколько конных черкесов понеслись по песчаному берегу к Мачину, из 
кофейни побежали моряки. Турецкие пароходы начали отвечать после шестого 
нашего выстрела. Всего с нашей стороны было сделано 20 выстрелов. Менее 
чем через полчаса два турецких парохода, пришвартованных здесь, вынуждены 
были отступить и скрыться в Мачинском притоке Дуная. С нашей стороны не 

12 Във въжделените краища. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспон-
дента. София, 2008, 55–56.

13 Там же, с. 61, 80.
14 На Дунав и в Яш. Град Галац. Пътни ескизи на нашия специален кореспондент. Репорта-

жи на Н. Н. Каразин от Руско-турската война 1877–1878, публикувани в списание „Нива“. // В: 
Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 
2008, 199–204.



406

было ни одного раненого и убитого. Жители Браилы, включая дам, наблюдали 
с берега за перестрелкой и аплодировали нашим артиллеристам. Все ожида-
ли появления турецких пароходов, предполагая, что турки захотят отомстить. 
Наши ускорили постройку береговых батарей и установление осадных орудий. 
Кампания на Дунае началась“15.

По поводу посещения российским главнокомандующим, великим князем 
Николаем Николаевичем Румынии в апреле 1877 г., Н. Каразин пишет: „Сегод-
ня, когда Его Высочество Главнокомандующий посетил Браилу и вновь постро-
енные батареи, большой турецкий военно-морской корабль „Лютфи Джалил“ 
салютировал его присутствие, т.е. обстрелял поезд несколькими большими сна-
рядами… Его Высочество даже не приказало ответить на подобные мелочи… 
24 апреля „Лютфи Джалил“ вновь появился у Браилы – корабль сопровожда-
ли ещё три парохода, которые были на почтительном расстоянии. Начался ар-
тиллерийский бой… 29 апреля в результате двух успешных выстрелов наших 
браильских батарей – № 3 и № 4 – от страшного корабля [так называли тогда 
броненосец – Э. В.] с количеством экипажа в 219 человек на поверхности воды 
не осталось ничего, кроме верхушки мачты и флага. Он был свален нашими 
матросами и добровольцами… „Лютфи Джалил“ имел 5 больших орудий типа 
„Круп“ и „Амстронг“, 219 человек экипажа и 7 офицеров. Корабль был 220 фу-
тов в длину и 44 фута в ширину.

По своим результатам этот успешный выстрел принёс не только материа-
льные убытки туркам, но и моральный ущерб. И прежде турецкие матросы не-
долюбливали броненосцы и боялись их – теперь их вера в броненосцы оконча-
тельно похоронена. Они называют их не иначе как плавающие железные гробы, 
а после взрыва „Лютфи Джалил“ матросы просто начали дезертировать с таких 
судов. Они думали, что их броненосцы разгромят русских, что они непобеди-
мы, а получилось совсем другое: „Мы ещё ничего плохого не успели сдела-
ть русским, а они одним выстрелом отправили сотни наших на дно“. Дейст-
вительно, броненосцы на реках не удобно было использовать. На берегах рек 
расположены батареи неприятеля. Закрытые, стеснённые отовсюду, турецкие 
броненосцы стояли в жалком бездействии и не рисковали меряться силами с 
нашими батареями. Тяжёлым кораблям неудобно было маневрировать и они в 
реках превращались в мишень. Кроме того, очевиден спад воды в реке, и доста-
точно быстрый, что ещё более ограничивает возможности успешного плавания 
броненосцев с их тяжёлыми орудиями по рекам“16.

Н. Каразин неофициально пересекал болгарскую границу в качестве 
журналиста, посещал ряд городов, информировал о состоянии и степени го-
товности турецкой армии к предстоящим событиям Русско-турецкой войны: 

15 Във въжделените краища. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспон-
дента. София, 2008, с. 81.

16 Война в Турция. Писмо на нашия кореспондент. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, с. 214, 219.
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„Вчера в двенадцать с половиной дня прогремели первые боевые выстрелы на 
Дунае, в Браиле, где два турецких парохода были обстреляны нашими полевы-
ми орудиями. Они [турки – Э. В.] пытались ответить, но неудачно, и так как 
получили значительные пробоины, отступили обратно. Мы не имели никаких 
повреждений. Для первого раза поистине неплохо“17.

Ещё во время пребывания российской армии в Бессарабии, накануне пе-
рехода через Прут, в Кишинёве началось формирование русско-болгарского 
легиона. Н. Каразин так описывает это событие: „С самого начала создания 
легион не превышал 300 человек и назывался батальоном. Тогда были сфор-
мированы кадры из хороших офицеров и унтерофицеров нашей армии и общее 
командование батальоном было доверено генералу Столетову, который ещё в 
чине полковника в 1874 г. был назначен начальником Амурдарьинской научной 
экспедиции. Целью формирования легиона было помочь Болгарии в создании 
её собственных национальных кадров… Молодой легион быстро пополнился 
и достиг 3000 человек, разделённых на шесть дружин, каждая по 500 человек. 
Болгарские добровольцы вступали в ряды легиона, быстро знакомились с ос-
новными принципами строевого обучения и приобретали вид опытных воинов. 
В легионе царила строгая дисциплина, учителя были превосходные, ученики 
– достойны своих учителей.

Лагерь болгарского легиона расположен правильно и очень красиво, до-
бровольцы одеты в широкие кафтаны, похожие на наши матроски, с красными 
погонами и медными пуговицами, в круглых овечьих шапках со светло-зелёным 
верхом, широких шароварах, высоких сапогах“18.  

12/24 апреля 1877 г. главнокомандующий русскими войсками, великий 
князь Николай Николаевич находился в Кишинёве, куда прибыл российский 
император Александр II для освящения ополченческого Самарского знамени. 
Н. Каразин не мог пропустить это событие: „Описываю этот легион по поводу 
случившегося вчера важного события, которое имеет для Болгарии историче-
ское и моральное значение и которое сблизило её с Россией и закрепило её 
сердечную связь с… сильной матерью-покровительницей… Ещё в прошлом 
году город Самара сделал знамя для болгарских дружин, восставших против 
турков… Градоначальник города Самара Кожевников и член городского совета 
Алабин лично привезли знамя, преподнесли Его Высочеству Главнокоманду-
ющему и вчера, 6 мая, был определён день для освящения знамени и передачи 
его легиону“19.

С 1 по 7 июня 1877 г. Н. Каразин в своих письмах описывает стратегическое 
расположение городов Гюргево и Русе: „Окрестности Гюргево, как и сам город, 

17 От Прут до Дунав. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. 
Репортажи (1877–1878). София, 2008, 213–214.

18 Война в Турция. Писмо на нашия кореспондент. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, 216–217.

19 Война в Турция. Писмо на нашия кореспондент. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, с. 217.
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представляют собой интереснейшее место в качестве театра военных действий. 
Я был там три месяца назад, когда война не была ещё объявлена. Город сам по 
себе с его крепостными сооружениями не представляет особой опасности для 
противника, особенно с учётом современного состояния артиллерии. Но рядом 
с городом расположен высокий, крутой дунайский берег с холмами. Именно эти 
холмы, доминирующие над остальной местностью, были использованы турка-
ми как основание для обороны. Под руководством английских инженеров была 
воздвигнута целая система фортов, которые друг друга защищают. Форты эти 
опоясывают город с востока, юга и запада, а север плотно прилегает к Дунаю. 
Главный пункт всей оборонительной линии – форт Левент Табия, на соседнем 
холме – форт Неджиб Табия, дальше – Эюб Табия и далее – Топ Нанаджи. С 
другой стороны – Лом Табия. Именно эти крепости, выросшие за три месяца, 
составили главную опору города Русе, основную надежду гарнизона, который 
должен был защищать город“20.

 В Кишинёве в 1877 г. российский император подписал Манифест об 
объявлении долгожданной войны Турции, встреченный болгарским народом с 
радостью. С большим волнением Н. Каразин описывает это памятное событие. 
Только через два месяца последовала операция по переходу через Дунай. Для 
отвлечения внимания турецких войск было предпринято форсирование реки 
в районе Галаца – Браилы, напротив Никополя. В ночь на 15/27 июня 1877 г. 
русские отряды отправились в г. Свиштов, где турки их не ожидали. Генерал 
М. И. Драгомиров сказал: „Братья… на нас смотрит вся Россия. Помните, …
или через Дунай, или в Дунай… Отступления быть не может“21. Несмотря на 
огонь турецких войск, убитых гребцов сменяли другие и через 10,5 часов на 
болгарскую землю вступила целая русская дивизия. В числе тех, кто форсиро-
вал Дунай, был и штабс-капитан Николай Каразин, которой писал свои заметки 
и делал наброски рисунков событий.

Н. Каразин следующим образом откликнулся на атаку Буджакских высот 
и бомбардировку Гюргево, происходившие 12–16 июня 1877 г.: „Десять рот 
Рязанского и Ряжского полков на лодках первыми переплыли на другой берег 
Дуная и вступили в горячую схватку с турками. Под огнём неприятеля наши во-
ины прошли три версты болотистой местности. Когда, наконец, они пересекли 
болота и ступили на твёрдую почву, 300 турецких кавалеристов оказались у них 
в тылу. Положение было критическим для наших воинов, которые были утом-
лены походом. Однако офицеры и солдаты сумели оценить степень опасности 
и встретили врага должным образом. Началась атака, две роты быстро повер-
нулись лицом к нападающему врагу и встретили их убийственным залпом. Ба-

20 Гюргево и Русчук. Писмо на нашия кореспондент. Репортажи на Н. Н. Каразин от Руско-
турската война 1877–1878, публикувани в списание „Нива“. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъ-
ци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, 224–225.

21 Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). 
София, 2008, с. 9.  
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шибузуки были вытеснены и в беспорядке бежали обратно. Преждевременная 
атака турецкой позиции увенчалась успехом“22. 

Особенно ценны описанные Н. Каразиным картины осады Плевны, битвы 
за отдельные города и их освобождение, бои под Шипкой: „Уже три дня про-
должается горячий бой под Шипкой, три дня без умолку. Горсть героев-защит-
ников изнемогает, силы их на исходе, но они держатся и направляют все свои 
усилия против многочисленного врага“23.

Живописно, сочно, красочно описывает Н. Каразин замечательную приро-
ду Болгарии и действия там вражеских войск: „Там, на южных склонах Балкан, 
простирается зелёная, плодородная, густонаселённая, цветущая долина. Эта до-
лина – рай Болгарии, прекраснейший бисер в роскошном ожерелье Балканской 
долины. Турки отбили наших с гор и до пепла разорили прекрасную долину 
Тунджи, убивали мирных жителей, убивали без разбору, и старых и молодых, и 
мужчин, и женщин…

Из Тунджи как ворота в высокую каменную стену вёл проход Шипка, че-
рез который турки могли пройти и в другие долины, густонаселённые районы, 
пройти в самое сердце Болгарии, к стенам древней столицы Тырново, которая 
чудом спаслась от разгрома и сейчас всё ещё занята братскими, дружескими 
русскими полками“24.

„Дунай в пламени. Дневники корреспондента“ – фронтовой дневник Н. 
Н. Каразина – является документальным произведением, в котором глубоко и 
фотографически точно описаны события на Балканах в 1870-е годы, автор про-
никает в суть явлений и претворяет их в художественной форме. Значительное 
место в дневнике Н. Каразина занимают рассуждения о событиях Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг. Н. Каразин подчёркивает своё уважение к болгарскому 
народу и называет его достойным, отзывчивым, смелым и почтенным. Записки, 
письма, дневники Н. Н. Каразина – ценный источник сведений о событиях на 
Балканах в 70-е годы ХIХ в., о народах, населяющих регион, их хозяйственной 
деятельности, обычаях. Много интересных этнографических подробностей 
сопровождают текст, география региона описана живо, образно, красочно. Ма-
териалы дневников, записок и репортажей Н. Н. Каразина представляют исто-
рическую ценность, являются важным документом, представленным современ-
ником и очевидцем событий, и расширяют наши знания о Балканском регионе 
последней трети ХIХ в.

22 Атака на Буджакските височини и бомбардирането на Гюргево. Писмо на нашия корес-
пондент. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–
1878). София, 2008, 229–231.

23 Боят при Шипка и българските деца – водоносци. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, с. 232.

24 Боят при Шипка и българските деца – водоносци. // В: Каразин, Н. Н. Дунав в пламъци. 
Дневник на кореспондента. Репортажи (1877–1878). София, 2008, 232–233.
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THE BALKANS IN 1870S IN N. N. KARAZIN DESCRIPTIONS 
(ACCORDING TO HIS DIARIES, MEMORIES, REPORTS)

E. G. Vartanyan 

(Abstract)

The article is devoted to the Russian war correspondent Nikolay Nicolayevich 
Karazin descriptions of the situation in the Balkan region in 1870s. His impressions 
and emotions were reflected in his diaries, memories, reports. N.N. Karazin’s notes 
deal with little known pages of the Balkan peoples’ history, in particular, military and 
ethnographic features. N. Karazin was Russian volunteer in the Serbian army in the 
Balkan and sent to the Russian media reports and pictures from the front. “Danube in 
flames. Diary of a reporter” – frontlinediary of N. N. Karazin – accurately described 
the events in the Balkans in 1870s.
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НЕИЗВЕСТНИ СТРАНИЦИ ОТ БИОГРАФИЯТА 
НА ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН АВАНТЮРИСТ 

ПРЕЗ ТРЕТАТА ЧЕТВЪРТ НА ХІХ ВЕК: 
БАЛКАНСКИ ВИЗИИ И БЪЛГАРСКИ КОНТАКТИ 

НА ФР. МИЛИНГЕН (ОСМАН БЕЙ) ДО 1878 ГОДИНА 

Кета Мирчева и Олга Тодорова

В центъра на тази статия стои една, меко казано, спорна, но при все това 
ярка и неординарна личност от ХІХ-то столетие. Въпреки че в българските ис-
торически и историко-литературни изследвания за нея се говори преди всичко 
във връзка с авторството £ на една творба, посветена на положението на жените 
в Късната Османска империя1, личността, за която ще стане дума, всъщност 
била къде-къде по-многопланова, а влиянието £ върху умонастроенията на съв-
ременниците – поне една идея по-значително от онова, което се имплицира в 
нашата научна книжнина2. 

Мъж с хазартна природа и политически въжеиграч от рядка проба, който 
в различни етапи от живота си служил на различни правителства, защитавал 
диаметрално противоположни каузи и дори сменил няколко вероизповедания; 
полиглот и космополит, пребродил надлъж и нашир едва ли не половината свят, 
и все пак изпълнен с някои от присъщите за епохата му ксенофобски предраз-
съдъци; психопатичен тип, страдащ както от мания за величие, така и от мания 
за преследване, граничеща с параноя, ала при все това далеч не лишен от спо-
собности и талант и сдобил се, благодарение на тях, с широка за времето си 
международна известност; военен, но и човек на перото, автор на етнографско-
исторически очерци, публицистични трудове и политически памфлети, някои 
от които не загубили стойност и до днес, а други донесли му съмнителна и дори 
мрачна слава – така най-общо може да се характеризира героят на следващите 

1 Срв. съвременното бълг. издание на това съчинение: [Милинген, Фр.] Турците и техните 
жени, султанът и неговият харем. Съчинение на майор Осман бей. Прев. от руски Е. Солнцева-
Накова. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 1992. 

2 Не случайно Осман бей се появява и сред героите на последния роман на Умберто Еко 
(срв. Eco, U. Le Cimеtière de Prague. Traduit de l’italien par Jean-Noël Schifano. Paris, Bernard 
Grasset, 2010). Благодарим на Надя Данова за тази информация и възможността да се запознаем с 
френския превод на произведението, който изпревари българския (Изд. „Бард“, 2012). 
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страници. Без ни най-малко да робуваме на желанието да преувеличаваме пуб-
личната роля, която той приживе играл, смятаме, че самата негова любопитна 
личност, която съставлявала част от колорита на европейската и балканска (в 
т.ч. и българска) обществена сцена през втората половина на ХІХ в., вече се 
явява достатъчна причина, за да му бъде отделено полагаемото му се внимание. 

Основната цел, която сме си поставили с нашата статия, се свежда до това 
– да се опитаме да осветлим най-общо българо-балканската „следа“, оставена 
от този човек в годините до Освобождението. Преди това обаче се налага да 
изложим, макар и вкратце, наситената с много събития и резки обрати негова 
биография, като паралелно с това хвърлим бегъл поглед и върху впечатляващо-
то му като обем и твърде противоречиво като послания творчество. 

* * *

Пълната и изчерпателна реконструкция на житейския път на нашия герой 
засега изглежда невъзможна. Въпреки че в собствените му съчинения се съ-
държат множество автобиографични податки и въпреки че неколцина от най-
близките му роднини са оставили мемоари, в които също има информация за 
него, обстоятелството, че както той, така и цялото му семейство се отличавали 
с една почти патологична склонност към преувеличения и фантазьорство, не 
позволява всичко написано от тях да бъде третирано като чиста монета. Както 
вече съвсем справедливо е било отбелязвано, пресъздаването на една изцяло 
достоверна картина изисква да се прегледа ежедневната преса и да се проучат 
архивите на поне няколко европейски страни за няколко десетилетия3, което, 
естествено, прави задачата почти непосилна. Независимо от всичко, постигна-
тото дотук от чуждата историография4, към което ще прибавим и някои издире-
ни от нас сведения, е достатъчно, за да създаде представа за житейската одисея 
на интересуващата ни личност.  

В литературата могат да се срещнат ред недостоверни версии за потеклото 
на човека, комуто са посветени следващите страници – нещо, което не е чудно, 
като се има предвид както крайно обърканата му идентичност, така и някои 

3 Schick, I. Introduction. – In: Melek Hanum. Thirty Years in the Harem. Introduced by Irvin C. 
Schick, Gorgias Press, 2005, p. 8. Изказваме изключителната си благодарност на колегите Влади-
мир Йованович, Димитрис Контогеоргис, Надя Данова, Олег Лада, Светлана Иванова, Стефано 
Паренти и Явор Милтенов за това, че ни помогнаха да се доберем до някои труднодостъпни про-
изведения на нашия герой, които липсват в българските библиотеки. Изключително сме призна-
телни и на Илия Тодев, който ни предостави копие от един интересен документ – писмо на нашия 
герой до Н. П. Игнатиев, съхранявано в Държавния Архив на Руската Федерация (ГАРФ), както и 
на Андреас Либератос, който прояви специален интерес към разработваната от нас тема и бе така 
любезен да ни запознае с текста на някои твърде любопитни материали, издирени от самия него 
в архива на Министерството на външните работи на Гърция.

4 Най-големи постижения по интересуващата ни проблематика имат безспорно De Michelis, 
C. G. The Non-Existant Manuscript: A Study of the Protocols of the Sages of Zion. Transl. R. Newhouse. 
Vidal Sasoon International Center for the Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem, 
2004, както и Schick, I. Op. cit.
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заблуждаващи „данни“, които самият той предоставя за себе си и фамилията 
си. Така, подведени от една или друга информация от или за него, някои авто-
ри го обявяват за евреин-ренегат, като едни му приписват произход от Сърбия, 
други – от Румъния, а трети не уточняват родината му5. Изказвано е и мнение, 
че той бил идентичен с френския ориенталист, журналист, юрист и издател 
Жан-Адолф Декурдеманш (1844–1916)6. 

В действителност обаче човекът, за когото ще говорим по-нататък, носел 
кръщелното име Фредерик-Огъстъс и бил роден през 30-те години на ХІХ в.7 
като второ дете от брака на английския медик от холандски произход Джулиъс 
Майкъл Милинген (1800–1878) с Мари Дежан (1816/1818?–1873) – левантин-
ка от Истанбул, в чиито вени течала гръцка, френска и дори арменска кръв. 
Авантюристичния си дух, както и удивителната си способност неизменно да 
попада във вихъра на обществения скандал Фр. Милинген наследил, по всичко 
изглежда, от своите родители. Скандалите съпътстват баща му, д-р Дж. Ми-
линген, още от неговата най-ранна младост. Едва-що завършил Единбургския 
университет, през 1823 г. новоизлюпеният доктор e натоварен със задачата да 
предаде на борещите се за своята независимост гърци медицинската помощ, 
набрана за тях от британското „Общество на приятелите“. Почти веднага след 
пристигането му на гръцка земя съдбата го среща с Байрон и младежът попада в 
най-близкото обкръжение на лорда8. Познанството с Милинген обаче се оказва 

5 Вж. напр. Donskis, L. Forms of Hatred. The Troubled Imagination in Modern Philosophy and 
Literature. Amsterdam – New York, Editions “Rodopi  B. V.”, 2003, 44–45; Laqueur, W. Russia and 
Germany: A Century of Conflict. With a New Preface and Introduction by the Author. Transaction 
Publishers, Rutgers – The State University, New Brunswick. New Jersey, 1990, p. 108; Cohen, N. W. 
Encounter with Emancipation. The German Jews in the United States, 1830–1914. Jewish Publication 
Society, 1984, p. 266.  

6 Deny, J. Walide Sultan. – In: Houstma, M. Th. E. J. Brill’s First Encyclopaedia of Islam, 1913–
1936. Vol. 8. Brill, 1993, p. 1118; Pouillon, Fr. (еd). Dictionnaire des orientalistes de langue française. 
Éditions Karthala, 2008, p. 269. Ж.- А. Декурдеманш всъщност бил третият съпруг на полу-сес-
трата на Фредрик – Айше (за нея вж. по-нататък), и издател на някои от трудовете на Фредерик/
Осман. 

7 Раждането на Фр. Милинген днешните изследователи най-често отнасят към 1835 или 
1836 г. (срв. Schick, I. Op. cit., р. 31; De Michelis, C. G. Op. cit., р. 154). И действително, тъкмо 
на мисълта за такава датировка навеждат някои автобиографични податки от първата книга на 
Фредерик (вж. [Millingen, Fr.] La Turquie sous le règne d’Abdul-Aziz (1862–1867). Accompagnée 
d’une carte inédite de l’Arménie Orientale ou Kurdistan Septentrional par Frederick Millingen (Osman-
Seify bey), ancient chef de bataillon au service ottoman. Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie  Éditeurs à Bruxelles, à Livorne et à Leipzig, 1868, р. 239). В друго свое съчине-
ние обаче Фредерик допуска, че бил роден през 1834 г. (срв. [Millingen, Fr.] Sin and its Victims. A 
Tragedy in the East by Major Frederick Millingen, F.R.G.S., (alias  Osman Seify Bey). Vol. 1. Vienna, 
Charles Gerold’s son Publishers, 1871, p. 150). Най-сетне, в едно свое писание бащата на Фреде-
рик, д-р Дж. Милинген, споменава, че когато през 1836 г. решил да изпрати двете си по-големи 
деца да учат в Европа, първото било на шест, а второто (Фредерик) – на eдва четири години. 
Срв. [Millingen, J.]. Romish Proselytism. – The British Magazine and Monthly Register of Religious 
and Ecclesiastical Information, Political History and Documents Respecting the State of Poor. Vol. 33. 
London, Progress of Education & c. q. 1848, p. 614. Ако това сведение е вярно, то би отпратило 
рождената дата на Фредерик към едно още по-ранно време – 1832 г. 

8 Срв. мемоарите на доктора: Millingen, J. Memoirs of the Affairs of Greece, containing an 
Account of the Military and Political Events which occurred in 1823 and Following Years with Various 
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фатално за Байрон – през 1824 г. теж-
ко болният поет издъхва в ръцете на 
двама неопитни медици, единият от 
които е именно Милинген. Инциден-
тът сериозно подкопва репутацията 
на доктора. Справедливо или не, по-
късно той е сочен като пряк винов-
ник за смъртта на големия поет. Към 
това тежко обвинение се добавя и 
друго – че докторът си бил присвоил 
помощите, чието разпределяне тряб-
вало да контролира. Но най-тежкият 
упрек, отправян по-късно към него, е 
това, че почти веднага след трагеди-
ята в Мисолонги той обръща гръб на 
каузата, заради която пристигнал на 
Балканите. И наистина след падането 
на Наваринската крепост д-р Милин-
ген служи за известно време (според 
неговите обяснения – принудително) 
като личен лекар на потушителя на 
Гръцкото въстание Ибрахим паша. 
Но когато най-сетне бива освободен 
благодарение на застъпничеството 
на английския посланик при Портата 
сър Стр. Каннинг, той не се завръща 

у дома, а се озовава в Османската империя – първо в Смирна, а после и в 
столицата, където започва кариера като лекар в султанския дворец9. Именно 
в Истанбул Дж. Милинген среща девойката Мари Дежан, за която се жени в 
1831 или 1832 г. Бойка, пробивна и дори арогантна натура10, булката обаче се 
отличавала и с едно твърде лабилно психическо здраве, което се проявява още 
в най-младите £ години. 

Поради тоталното несходство между съпрузите по отношение на характе-
ри, манталитет, образованост, религия, възраст и пр., брачният съюз, от който 

Anecdotes relating to Lord Byron and an Account of His Last Illness and Death.  London, Рrinted for 
John Rodwell, Bond-Street, 1831. 

9 Nicolson, H. Byron. The Last Journey, April 1823–April 1824. London, Constable & Co. LTD, 
1924, 162–164. Срв. Millingen, J. Op. cit., 323 ff.

10 Показателни са например безпардонните признания на Мари как по време на втория си 
брак, ползвайки се от високото положение на новия си съпруг, редовно вземала рушвети и се 
замесвала в различни незаконни търговски спекулации, при това зад гърба му (срв. съвременното 
бълг. издание на мемоарите на Мари: Мелек ханъм. 30 години в турските хареми. Одисеята на 
жената на великия везир Къбръзлъ Мехмед паша. Прев. от руски Е. Солнцева-Накова. София, 
Изд. „Изток–Запад“, 2007, 50–58). 

Джулиъс Майкъл Милинген (1800–1878) – 
Les bains orientaux avec une notice biographique 

sur Jules van Millingen par le docteur S. S. 
Mavrogéni. Strasbourg, Imprimérie Alsaciènne 

(Ants. Fischbach), 1891.
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едно след друго се раждат три деца 
(Евелина, Фредерик и Джеймс), ско-
ро започва да буксува. Непоносима-
та криза, в която изпаднал бракът £, 
кара Мари с охота да се съгласи с 
предложението на мъжа си да заведе 
двете по-големи деца в Европа, като 
пътьом се отбие при свекърва си в 
Рим. Но още докато тя гостува на све-
кърва си, съпругът £ прави пред Кон-
стантинополския патриарх постъпки 
за развод и през 1838 г. го получава11. 
От тук насетне децата на семейство 
Милинген растат без своите родите-
ли. Майката на доктора – Елизабет, 
която се движи във висшето римско 
общество, използва връзките и влия-
нието си, и като взема повод от по-
редната нервна криза, в която изпада 
снаха £, успява да я прокуди от Ита-
лия и да задържи внуците при себе 
си12. Бидейки ревностна католичка13, 
бабата възпитава децата в католиче-
ската вяра. Внукът £ Фредерик учи 
на папска издръжка в Рим, отначало в аристократичния „Collegio dei Nobili“, 
а след това в по-скромния „Seminario Romano“, чиито питомци са подготвяни 
за църковна кариера14. Дали подтикван от искрена родителска обич, или воден 
единствено от своя интерес, както по-късно ще твърди Фредерик15, но още в нача-
лото на 40-те години д-р Милинген повежда борба с Папския престол за връщане 
на децата под своя опека16. Тя обаче се увенчава с резултат чак при смяната на 
политическата конюнктура в Италия по времето на Римската република. 

11 Въпреки че Джулиъс бил протестант, а Мари – католичка, бракът им, както по-късно обяс-
нява техният син, бил сключен освен по протестантски, и по православен обред. Тъкмо затова 
разводът е могъл да се уреди от Патриаршията. За тези и други подробности около развода вж. 
[Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., 140–161, 179–180; Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] 
Madre e Patria Vendicate. Roma – Torino – Napoli, L. Roux, 1889, 44–45. 

12 Срв. Мелек ханъм. Цит. съч., 19–22;  [Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., 166–178, 181–188.  
13 Елизабет приема католицизма в зряла възраст. Отказвайки се от протестантството, тя се 

разделя и със съпруга си Джеймс Милинген – археолог на класическата гръко-римска древност, 
автор на редица трудове по антична нумизматика, керамика и др.  (Вж. [Millingen, Fr.] Sin and its 
Victims..., 11–40).

14 Ibidem, 234–256.
15 Ibidem, 257–270.
16 През 1842 г. докторът дори издава по този повод един памфлет с антипапска насоченост 

(Мillingen, J. Arbitrary Detention by the Inquisition of Three Protestant Children. London, 1842). По-
късно той прибягва и до височайшето ходатайство на своята работодателка – майката на султана. 

Мари Дежан / Мелек ханъм (1816/18?–1873). – 
Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]. 

Madre e Patria Vendicate. Roma – Torino – Napoli, 
L. Roux, 1893.
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Така през април 1849 г. юношата се 
озовава отново в родния си, но съвършено 
чужд за него Истанбул – удар, който той 
изживява тежко, усещайки се, както по-
късно твърди, като някой, който е бил за-
пратен от рая в чистилището или може би 
дори в самия ад17. И наистина едно явно 
силно стресирано момче видял извест-
ният навремето си английски журналист 
и пътешественик Чарлз Придам, който в 
османската столица се натъкнал на Ми-
лингенови в момент, в който те току-що се 
били завърнали от Италия. Придам описва 
Фредерик като юноша с прекрасна външ-
ност и „очевидно много интелигентен“, но 
отбелязва, че младежът не можел да гово-
ри гладко на нито един език – нито на ита-
лиански, нито на английски, нито дори на 
латински, на който бил свикнал да се обръ-
щат към него18. Дискомфортът на Фреде-
рик обаче идва не само от рязката промяна 

на средата и от тъгата му по „bella Italia“, но и от това, че под бащиния покрив 
вече живеели друга жена и половин дузина полубратя и полусестри.  

Всъщност почти веднага след развода си и двамата родители на Фредерик 
бързо създават нови семейства. Докторът сключва брак с една богата вдовица 
гъркиня на име Зафира Рали19, от която се сдобива с две заварени дъщери и 
двама собствени сина20. След преждевременната £ смърт той се задомява за 

Фредерек Милинген /
Осман бей, Владимир Андреевич 

(1834/36–около 1910) – Cosmopolitan, 
№ 10, 1891.

През 1847 г., ако можем да се доверим на тогавашната английска преса, със собственоръчно напи-
сано писмо валиде-султан се обръща към кралица Виктория с молба да използва своето влияние, 
за да издейства репатрирането на децата на доктора в Истанбул (срв. Colburn’s United Service 
Magazine and Naval and Military Journal, 2, London, 1861, 550–551).  

17 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., 133–134. 
18 Pridham, Ch.  Kossuth and Magyar Land, or Personal Adventures during the War in Hungary. 

London, James Madden & Leadenhall Street, 1851, р. 279. 
19 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., p. 90. Когато говори за втората съпруга 

на д-р Милинген и нейните дъщери от първия брак, Фредерик/Осман споменава, че те носели и 
друга фамилия – Кулахджи (вж. Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient 1830–1878: vraiе 
version du livre ”Trente ans au harem’. Ed. J.-A. Decourdemanche, Paris, Leroux, 1877).

20 Единият от тези синове е Александър ван Милинген (1840–1915) – уважаван византинист, 
чиито трудове върху археологията на средновековния Константинопол се цитират и до днес. Ал. 
Милинген е дългогодишен преподавател в Роберт колеж, в т.ч. и на много българи, заемали по-
късно високи постове в новоосвободена България (за него вж. напр. Washburn, G. Fifty Years 
in Constantinople and Recollections of Robert College. Boston and New York, The Riverside Press, 
Cambridge, 1909, p. 140; [Pears, E.] Forty Years in Constantinоple. The Recollections of Sir Edwin 
Pears, 1873–1915. London, 1916, p. 94, 370).
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трети път, като новата му избраница Адел Лафонтен – британска поданица и 
протестантка, издънка на отдавна установило се в Леванта семейство на прос-
периращи финансисти, го дарява с още двама синове21. Мари Дежан, на свой 
ред, също не закъснява да свие ново гнездо. От Италия тя заминава за Париж, 
където по предварителна уговорка с бившия си съпруг очаква да получи из-
дръжка от него. В турското посолство във френската столица обаче среща мла-
дия военен аташе Мехмед паша (по-сетнешния велик везир Мехмед Къбръз-
лъ22) и през 1840 г. се омъжва за него, като приема исляма и мюсюлманското 
име Мелек. Първоначално бракът, ако може да се вярва на мемоарите на Мари/
Мелек, върви съвсем гладко. Мелек ханъм следва своя съпруг при различните 
му назначения (началник на крепостта Акра в Сирия; главен администратор, а 
после и генерал-губернатор на Йерусалим; каймакамин на Търново23; началник 
на Белградската крепост), като междувременно му ражда и три деца – дъще-
ря Айше, син Мухаррем, който умира съвсем невръстен, и втори син Джихад. 
Нещата обаче се обърк ват в момента, в който Мехмед паша бива изпратен като 
посланик в Лондон (1848 г.). Обсебена от натрапчивата мисъл, че ако и вторият 
£ син, който бил с крехко здраве, почине, мъжът £ ще я изостави, Мелек ха-
нъм с помощта на един свой роб-евнух и една слугиня замисля и осъществява 
„спасителен“ план – да замени болнавото момче с друго, здраво дете. Острото 
съперничеството между съучастниците £ обаче завършва с трагичен инцидент, 
при който евнухът бива убит от слугинята. В хода на разследването заговорът 
за подмяната на детето е разкрит, избухва грандиозен скандал и измаменият 
паша веднага се развежда с Мелек ханъм, която е вкарана за няколко месеца в 
затвора, а впоследствие – изпратена на заточение в Коня24. 

Благодарение на старанието на д-р Милинген да държи Фредерик нада-
леч от бившата си съпруга, на първо време след своето пристигане в Истанбул 
момчето продължава да тъне в неведение относно съдбата на майка си25 – всъщ-

21 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre ..., 118–120. Единият от синовете от този 
брак, Едвин (1850–1900), тръгва по стъпките на баща си и става медик, а другият – Джулиъс 
Робъртсън ван Милинген (1848–1940), продължава традицията на сем. Лафонтен и се занимава с 
финанси. През 80-те години на ХІХ в. той е член на управата на „Банк Отоман“. 

22 Прякорът „Къбръзлъ“ загатва за произхода на пашата, който бил родом от о-в Кипър (тур. 
Къбръз). Наред с множеството други високи постове, които заемал, Къбръзлъ Мехмед паша на 
няколко пъти служил и като велик везир (1854, 1859, 1860–1861). Обаче, макар и да принадлежал 
към онази част от османския управленски елит, върху чиито плещи паднала тежестта за осъщест-
вяването на поредица от прозападни преобразования в Османската империя, Къбръзлъ Мехмед 
паша не може да бъде причислен към най-авангардните дейци на Танзимата. Той спадал по-скоро 
към кохортата на умерените реформатори. За неговия живот и дейност, включително за ролята 
му в българските църковнонационални борби, вж. накратко Davison, R.  Reform in the Ottoman 
Empire 1856–1876. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1963, 103–107. 

23 Постът „каймакамин на Търново“ не се споменава сред тези, заемани от Мехмед паша, 
нито в спомените на Мелек ханъм, нито в произведенията на сина £ Фредерик. Сведението, че 
бъдещият велик везир бил през 1847 г. в Търново, дава за пръв път Ст. Шоу, а оттам то преми-
нава у други автори (Shaw, S., Е. Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2. 
Cambridge – London – New York – Melbourn, Cambridge University Press, 1977, p. 70).

24 Мелек ханъм. Цит. съч., 23–123. Срв. Schick, I. Op. cit., 34–35.
25 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., 135–138, 167.

27 Българското възрожденско общество...
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ност след близо две десетилетия раздяла майка и син се виждат отново чак през 
1853/54 г., когато Мелек вече е изгнаница в Коня26. Друга една среща обаче, 
осъществена в Лондон, където Дж. Милинген побързва да изпрати сина си на 
учение27, се оказва от не по-малко съдбоносно значение за младежа – тази с 
Дейвид Ъркърт28.  

Позабравеният днес британски дипломат, парламентарист, журналист и 
визионер Дейвид Ъркърт (1805–1877) е емблематична фигура в обществения 
живот от викторианската епоха. Приживе възгледите му, странна смесица от 
трезв имперски практицизъм и романтични утопии, намират добър прием не 
само сред част от английския политически елит, но се радват и на много по-
широка популярност – както в страната му, така и в чужбина. Дори и след като 
се оттегля от активна дейност, за да води почти отшелнически живот във вилата 
си в Сен Жерве под връх Мон Блан, неговото убежище продължава да бъде 
притегателно място за идейните му поклонници. Отрано влюбил се в Ориента, 
Ъркърт го превръща в своя главна житейска кауза, която с жар отстоява до по-
следния си миг. Заклет поддръжник на Османската империя и отявлен русофоб, 
той смята, че британските интереси, най-страшната заплаха за които на Изток е 
Русия, изискват Лондон не само безусловно да защитава териториалната цялост 
на османската държава, но и с всички сили да подпомага и канализира съпро-
тивата на мюсюлманските народи, живеещи в рамките на Русия, за да извоюват 
те своята независимост. Убеден в достойнствата на исляма и дори нещо повече 
– в превъзходството на традиционните мюсюлмански ценности над морала на 
модерната християнска цивилизация, Ъркърт мечтае за съхраняването на един 
автентичен Ориент, поради което е противник на реформирането на Османска-
та империя по западен образец29.

„Дауд бей“, както наричали Ъркърт заради увлечението му по Изтока, е стар 
познайник на д-р Милинген още от 30-те години на ХІХ в., когато за известно 
време се установява в Истанбул и служи като секретар в посолството на Вели-

26 Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient …, 297–308; Мелек ханъм. Цит. съч., 
129–130.

27 След завръщането си в Истанбул Фредерик и брат му Джеймс първоначално учат в Галата 
Сарай, но твърде скоро д-р Милинген решава да изпрати по-големия си син в Лондон – в пансион, 
където той да се  подготви, за да продължи образованието си в някой от английските университе-
ти (Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient…, 274–275). В Лондон Фредерик пребивава 
от 1850 до 1853 г. ([Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., p. 6), като към края на престоя му там баща 
му успява да му издейства пост на аташе към турското посолство в британската столица (Osman 
bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient…, 276–279). Именно там – от своите турски приятели – 
младежът научава историята на своята злощастна майка.

28 Въпреки че в ранните си произведения Фредерик не упоменава името на своя „ментор“, от 
кратката характеристика, която дава за него, е ясно, че става въпрос именно за Ъркърт ([Millingen, 
Fr.] La Turquie..., р. 239).  

29 Повече за живота и възгледите на Ъркърт вж. напр. у King, Ch. Imagining Circassia: David 
Urquhart and the Making of North Caucasus Nationalism. – The Russian Review, 66, аpril 2007, 238–
255; Çiçek, N. The Young Ottomans: Turkish Critics of the Eastern Question in the Last Nineteenth 
Century. London – New York, Tauris Publishers, 2010, 50–69; в българската литература за него вж. у 
Тодорова, М. Англия, Русия и Танзиматът. София, Наука и изкуство, 1980, 115–118.



419

кобритания в османската столица. Там той тутакси става част от приятелския 
кръг на Милинген (който включва и други изтъкнати туркофили – дипломати, 
журналисти,  военни, мисионери и пр.)30 и се сближава с доктора дотолкова, че 
е поканен за кръстник на по-малкия брат на Фредерик Джеймс31. Този толкова 
авторитетен, при това отдавна свързан с баща му човек, естествено оказва сил-
но въздействие върху младия Фредерик. В неговите идеи и личен пример мла-
дежът открива допълнителна идеологическа мотивация за интимното си реше-
ние да се конвертира в исляма и така да се доближи до майка си, за чието тежко 
положение и съдба е научил наскоро. След завръщането си в Истанбул през 
зимата на 1853 г. Фредерик демонстрира открито симпатиите си към турците и 
исляма, присмива се и пародира набожността на протестантско-левантинските 
си роднини и като истински ученик на Ъркърт носи старомоден турски кос-
тюм. Неодобрението, с което новото семейство на д-р Милинген посреща тези 
екстравагантности, а и започващата Кримска война задълбочават решението на 
Фредерик да смени вярата си и да поеме по пътя на османската военна кариера. 
Отблъснат от своите християнски роднини, той се свързва с бившия съпруг на 
майка си Мехмед паша и приема исляма под избраното за него от пашата име – 
Осман бей Сейфи32. Пак с помощта на последния постъпва и във Военното учи-
лище в Истанбул33. Без вдъхновяващия пример на стария приятел на баща му 
Д. Ъркърт обаче възможно е решението на младежа в тази ситуация да би било 
друго. Във всеки случай Фредерик, както научаваме от собствените му призна-
ния, участвал в Кримската война тъкмо под влияние на идеите на Ъркърт34.  

По време на войната, в която служи като адютант на мюшир (маршал) Мус-
тафа паша, командващ армията в Батум (Грузия) и стар приятел на Къбръзлъ 
паша35, Фредерик попада, според някои сведения в руски плен36 – нещо, което 
може би обяснява донякъде по-късната му ориентация към Русия. След при-
ключването на войната той продължава кариерата си на османски офицер – за-
вършва военното училище в Истанбул37 и служи първо в Черна гора, където 
през 1857 г. е член на международната комисия по очертаването на турско-чер-
ногорската граница; после – в Косово и Херцеговина38, и накрая, между 1862 

30 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., p. 50.
31 [Millingen, J.]. Romish Proselytism..., р. 614. 
32 Прозвището „Сейфи“ означава „човек на меча“ и загатва за военната професия на Фре-

дерик/Осман. 
33 Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient...,  292–297.
34 [Millingen, Fr.] La Turquie..., р. 239.
35 Badem, C. The Ottoman Crimean War (1853–1856). Leiden, Brill, 2010, p. 8. Вж. също спомените 

на Фредерик за този период от неговата кариера (Осман бей, майор [Милинген, Фр.], Воспомина-
ния 1855 года. События в Грузии и на Кавказе. –  В: Кавказский сборник. Т. 2. Тифлис, 1877, 143–214. 

36 Allen, W. E. D., Р. Muratoff. Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-
Caucasian Border 1828–1921. Cambridge University Press, 2011, p. 69, note 2.  

37 Все през същия период помага на майка си да се завърне в Истанбул и преди заминаването 
си за Кюрдистан дори живее заедно с нея ([Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient…, p. 331).  

38 [Millingen, Fr.] La Turquie..., р. 9, 11, 484–485. Възможно е точно за нашия герой да става 
дума в един доклад от 13 декември 1861 г. на австрийския вицеконсул в Битоля Соретич. В доне-
сението си австрийският дипломат дава информация за пречките от страна на местното населе-
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и 1864 г. – в Кутур, в околностите на Ван (Арменски Кюрдистан), където ко-
мандва батальон. Там обаче младият офицер влиза в конфликт със своите преки 
началници и с корумпирани местни величия, заради което си изпатил и дори е 
вкаран за известно време в затвора. Накрая, не без намесата на английския по-
сланик при Портата, излиза на свобода, но е принуден, след 9-годишна служба, 
да напусне османската армия39. Тези външни обстоятелства на практика подпо-
магат и без това вече назрялото му вътрешно решение да скъса с османското си 
битие, немаловажна роля за което играе и фактът, че той не успява да приеме 
разделението на половете в семейния модел на исляма и замисляйки се за брак, 
предпочита да си намери свободна и образована спътница в живота40. Изглежда 
пак по това време, след завръщането си от Кюрдистан в Истанбул, той прави и 
първите си опити на книжовното поле, посрещнати с насмешка от фамилиите 
Милинген и Лафонтен, които му препоръчват да се ориентира към попрището 
на търговията. Последната обаче очевидно не го влече. След отказа на роднини-
те да финансират откриването на бюро за преводи в османската столица – идея, 
внушена му от друг стар приятел на баща му, турския адмирал с британски про-
изход Слейд, Фредерик решава да напусне империята41. Така неблагополучно 
приключва един важен епизод от живота на Фредерик/Осман, в който той, ако 
следваме линията на професионалната му кариера, се опитва да усвои османска 
идентичност и да се интегрира в османската социална и публична среда. 

Разочарован от Изтока, през 1865 г. младежът тръгва да гони късмета си в 
Съединените щати, където по онова време тече Гражданската война, като наме-
рението му е да се присъедини към войските на Севера. В препоръчителното 
писмо, дадено му по този повод от шарже-д’афера на САЩ в Истанбул до ген. 
Шърман, се изтъкват както отличната военна подготовка на Осман-Сейфи бей/
Фр. Милинген като пехотен командир, така и блестящото му владеене на три 
езика (английски, френски и италиански)42. Войната в Щатите обаче завършва и 
плановете на Фредерик да изгради бъдещето си отвъд океана така си и остават 
нереализирани43.  

Завръщайки се в Европа, той отначало се установява в Париж, където се 
свързва с някои изтъкнати мюсюлмански либерални интелектуалци-емигранти 
от средите на т.нар. „млади/нови османи“ и помага на прочутия Ибрахим Шина-
си в изготвянето на неговия турски речник44. През 1866 или 1867 г. обаче Фреде-
рик/Осман прекъсва парижкия си престой, за да подпомогне бягството на майка 

ние, с които се сблъскал в Дебър Осман бей, член на свитата на великия везир Мехмед Къбръзлъ 
паша, докато се опитвал да уреди строежа на казарма в града (вж. Македония през погледа на 
австрийските консули 1851–1877/78. Т. 1. 1851–1865. Подбор и ред. В. Паскалева. София, Маке-
донски научен институт, 1994, № 31, с. 118).

39 [Millingen, Fr.] La Turquie..., passim. 
40 [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient..., p. 333.
41 Ibidem, р. 336, 338.
42 [Millingen, Fr.] La Turquie..., 11–12.
43 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé  [Millingen, Fr.] Madre..., 206–207. Срв. Schick, I. Op. cit., р. 37.
44 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., р. 208.



421

си от владенията на падишаха. Акцията минава успешно. Мелек ханъм заедно 
със сина си Джихад, дъщеря си Айше и Фредерик се качват тайно в Истанбул на 
един кораб, който ги завежда до Атина. Оттам бегълците се пре хвърлят в Запад-
на Европа45. С това окончателно приключва „турският“ и започва не по-малко 
динамичният „западноевропейски“ период от живота на нашия герой.

На първо време той гравитира около групата „нови османи“, които от Лон-
дон подновяват издаването на забранения от цензурата в Османската империя 
опозиционен вестник „Мухбир“ („Кореспондент“)46. Не след дълго обаче под 
давлението на Ъркърт, явно недоволен от поведението на довчерашния си „уче-
ник“ и от неговата „изневяра“ на исляма, Фредерик е уволнен от вестника. Про-
пада и съдебният иск, заведен от младия Милинген срещу редакцията за неиз-
платените му възнаграждения47. Безрезултатно завършва също и предприетото 
от него, след разрива му с „новите османи“, пътуване до Гърция с цел участие 
в Критското въстание48. В края на краищата, след серия от неудачни опити да 
намери истински пристан и да изгради кариера в някоя от страните, с които по 
един или друг начин се чувствал свързан, през 1873 г. бившият османски офи-
цер решава да потърси щастието в съвсем неочаквана посока – този път като 
измоли убежище от самия руски монарх Александър ІІ, до когото успява да се 
добере в Емс49.

Сякаш като компенсация за всички претърпени неудачи периодът от края 
на 60-те–началото на 70-те години се оказва твърде плодоносен за Фр. Милин-
ген в творческо отношение. В своята дебютна книга, която излиза от печат в 
Брюксел през 1868 г., през призмата на собствените си преживелици като воен-
нослужещ в най-източните гранични региони на Османската империя през пър-
вата половина на 60-те години на ХІХ в., той хвърля изобилна светлина върху 
състоянието на османската армия и администрация, провинциална и централна, 
през първите години от царуването на султан Абдул-Азис50. Този труд, в който 
все още силно личи идейното влияние на „новите османи“, веднага му носи при-
знание. Фредерик е приет за член на британското Кралско географско дружество 
и през следващите няколко години често бива канен не само там, но и в дру-
ги учени общества да изнася различни сказки като експерт по Ориента51. През 

45 Мелек ханъм. Цит. съч., 224–235. Докато Мелек датира екзодуса на фамилията към 
есента на 1866 г., според сина £ това станало през юли 1867 г. (вж. Osman-Bey Kıbrızlı-zadé 
[Millingen, Fr.] Madre..., р. 218; Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglias en Orient…, p. 354).

46 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., р. 227. За eмигрантския „Мухбир“ 
и неговата политическа линия вж. по-подробно Желтяков, А. Д. Печать в общественно-поли-
тической и культурной жизни Турции. Москва, Изд. „Наука“, 1972, 96–119; Çiçek, N. Op. cit., 
38–40, 47–48, 58, 60–61, 98–99; Mardin, Ş. The Genesis of Young Ottoman Thought. A Study of the 
Modernization of Turkish Political Ideas. Syracuse University Press, 2000, 45–49, 361–369.

47 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]. Madre..., 227–228. Срв. Schick, I. Op. cit., р. 37.
48 Schick, I. Op. cit., р. 38.
49 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]. Madre..., 272–274.
50 [Millingen, Fr.] La Turquie... (вж. по-горе, бел. 7).
51 Scientific Oppinion. A Weekly Record. Vol. 3. London, 1870, p. 106, 154, 210; Le Globe. Société 

de géographie de Genève, 1872, p. 217, 224–225.  
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1870 г. излизат още две негови съчинения, които и до ден днешен са широко ци-
тирани в научната книжнина заради съдържащите се в тях ценни сведения „от 
първа ръка“ – едното представя нравите, обичаите и бита на кюрдите в Източен 
Анадол, а другото е посветено на все още актуалната към онзи момент тема за 
робството в Османската империя52. Пак в началото на 70-те години Фредерик/
Осман взема участие и в подготовката на още едно нашумяло навремето си за-
главие, и то може би не само като редактор, но и като автор „в сянка“53 – става 
дума за мемоарите на майка му Мелек ханъм54. Книгата, която принадлежи към 
вече утвърдилия се по онова време в западноевропейската книжнина жанр на 
„харемната литература“, с присъщите му сензационност и мелодраматизъм55, 
жъне международен успех и скоро се появява в преводи на основните европей-
ски езици. Заслужава си да се подчертае, че във всички тези ранни произве-
дения56 авторската позиция на Фр. Милинген е подчертано европоцентрична, 
силно критична към империята на султана, а в контекста на викторианската 
ориенталска традиция57 би могла да се опише дори като прекалено радикална. 

Трагичната смърт на Мелек обаче, която се самоубива през 1873 г., се пре-
връща в сериозен вододел в живота на нейния син и силно разклаща душевните 
му устои. От тук насетне той непрестанно ще живее в плен на един своего рода 
Едипов комплекс, примесен с чувство за вина, които ще се опитва да сублимира 
в произведенията си. Всъщност още докато майка му е жива, Фредерик пред-
приема своя първи опит да реабилитира името £ чрез един нарочно издаден 
по този повод обемист автобиографичен опус под заглавие „Грехът и неговите 
жертви“, където той без колебание стоварва отговорността за всички неблагопо-
лучия в своето семейство върху баща си, д-р Милинген. В същото време трудът 
е забележителен и с това, че маркира поредния етап от кризите на идентичност-
та, които съпътстват Фредерик/Осман през целия му живот. От една страна, 

52 [Millingen, Fr.] Wild Life among the Kооrds. London, 1870; [Millingen, Fr.] Slavery in 
Turkey. London, 1870.  

53 Schick, I. Op. cit., 8–9.
54 [Melek-Hanum]. Thirty Years in the Harem, or The Autobiography of Melek-Hanum, Wife of 

H. H. Kibrizli –Mehmet-Pasha. London, Chapman and Hall, 1872. На следващата година Мелек ха-
нъм издава и продължение към своите мемоари, в което описва митарствата си из Европа и труд-
ностите, с които се сблъскват тя и дъщеря £ след бягството им от Османската империя ([Melek 
Hanum]. Six Years in Europe: Sequel to Thirty Years in the Harem. The Autobiographiсal Notes of 
Melek-Hanum, Wife of H. H. Kibrizli – Mehmet-Pasha. Ed. by L. A. Chamerovzow. London, Chapman 
and Hall, 1873).    

55 За стила на мемоарите и отзвука, който те предизвикват сред съвременниците, срв. Lewis, 
R., N. Micklewright. Gender, Modernity and Liberty: Middle Eastern and Western Women’s Writings: 
A Critical Sourcebook. I. B. London, Tauris, 2006, 100–112. 

56 От тази група несъмнено трябва да се изключат публикациите му в „Мухбир“, за които 
нямаме никаква представа, доколкото никой досега не се е опитал да установи зад кои статии във 
вестника би могъл да стои нашият герой. 

57 За основните тенденции във викторианската пътеписна традиция за Изтока вж. Hammond, 
A. The Uses of Balkanism: Representation and Power in British Travel Writing, 1850–1914. – The 
Slavonic and East European Review, 82, 2004, № 3, 601–624; Nash, G. From Empire to Orient: 
Travellers to the Middle East 1830–1926, I. B. London, Tauris, 2005.
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авторът искрено скърби за постепенната загуба на британската идентичност на 
фамилията Милинген и дава израз на собствения си стремеж от този период да 
влезе в стандарта на истинския „Englishman“. Но от друга страна, в „Греха...“ е 
развита и тезата за възможността за откриване на нова родина и на нова нацио-
нална идентичност, като е направена и една равносметка на пропилените шан-
сове на Милингенови да намерят тази своя нова родина в Гръцкото кралство58. 

Така или иначе, след кончината на Мелек темата за собствената злополуч-
на фамилия59, тясно преплетена с болезнената тема за самоидентификацията, 
стават за Фредерик нещо като идеи-фикс, към които той непрекъснато се връ-
ща, интерпретирайки ги отново и отново по начин, който прави все по-явни 
белезите на едно задълбочаващо се у него психическо разстройство. Разривът 
с родния баща и желанието за пре-идентификация намират израз и в промяната 
на името – така, още с пристигането си в Русия през 1874 г. Фредерик оконча-
телно се отказва от истинската си фамилия Милинген и започва да се подписва 
или само със своето едновремешно мюсюлманско име Осман бей, или с новото 
си руско име Владимир Андреевич, или с комбинация от двете. В тази връзка, 
изпреварвайки малко събитията, нека да кажем, че в желанието си да се разгра-
ничи от своя баща Фредерик постепенно стига дотам – изцяло да отрича си-
новната си връзка с Дж. Милинген (когото на всичкото отгоре провъзгласява за 
крипто-евреин) и вместо това да се самоопределя като незаконородено дете на 
Мехмед Къбръзлъ паша60. Съответно по-късните си трудове той вече подписва 
като Осман бей Къбръзлъ-заде (т.е. син на Къбръзлъ) и се представя по-скоро за 
османец, отколкото за европеец. Не може да се изключи обаче зад преименува-
нето да стоят и прагматични подбуди, доколкото екзотично звучащото мюсюл-
манско име несъмнено придавало по-голям автентизъм на ориенталистичните 
писания на Фредерик в очите на читателската аудитория, и съответно – обеща-
вало по-сигурен търговски успех. 

Руският период на Фр. Милинген (наричаме го „руски“ доста условно, тъй 
като, макар и получил убежище в Русия, Фредерик не престава да пътува из 

58 [Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., passim.
59 Семейната история на Фредерик наистина е поредица от тежки драми. Нито майка му, 

нито побягналите заедно с нея от Истанбул негови полубрат Джихад и полусестра Айше съу-
мяват да се впишат добре в новата за тях европейска среда. В същото време омъжената за богат 
италиански благородник дъщеря на Мелек от първия £ брак Евелина (графиня Пизани) остава ло-
ялна на баща си д-р Милинген и категорично отказва да подпомогне родната си майка, с което си 
навлича дълбоката омраза на Фредерик. Айше, на свой ред, която още в Османската империя се е 
разделила с първия си съпруг-мюсюлманин, в Европа на два пъти е примамвана от безскрупулни 
женихи, които се интересуват не от самата нея, а единствено от наследството на баща £ Къбръзлъ 
Мехмед паша. Тъкмо съдбата на Айше става една от причините Мелек ханъм да посегне на жи-
вота си. Няколко години след смъртта на Мелек третият мъж на Айше я затваря в дом за душев-
ноболни, откъдето Фредерик безуспешно се опитва да я измъкне. Джихад пък загива трагично, 
като се удавя в р. Нил (Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., passim). Впрочем много 
от членовете на семейството страдат от психични разстройства. Самият Фредерик е също като 
майка си суицидален тип и към края на живота си на два пъти прави опити за самоубийство (вж. 
Schick, I. Op. cit., 19–21, 39).

60 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.] Madre..., 61–63. 
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цяла Европа, включително и на Балканите61) започва с една негова поредна сил-
на авторска изява. Още първата година той издава на руски език едно от „ко-
ронните“ си ориенталистични съчинения, в което с вещина описва порядките 
във висшето османско общество специално с оглед на положението на жените62. 
От там насетне обаче водещ мотив в писанията на Фредерик (Владимир/Осман) 
става юдеофобията. С течение на времето тя се превръща не само в негова об-
сесия, стигаща до умопомрачение, но и в нещо като „професия“, от която той се 
опитва да печели. Например само през 1875 г. руският превод на една негова ан-
тиеврейска брошура, публикувана малко по-рано на френски език63, претърпява 
цели седем издания64. Нетърпимостта на нашия герой към евреите се разпалва 
бурно в годините на управление на английския министър-председател и евреин 
по произход Дизраели. Така в късните си произведения Милинген-младши вече 
е склонен да отдава дори трагедиите в собственото си семейство, включително 
и смъртта на майка си, на някакъв злокобен еврейски заговор, в дъното на който 
уж стоели самият британски премиер и неговото протеже д-р Дж. Милинген65. 
Не може да не се отбележи, впрочем, че тезата за англо-еврейската конспирация 
отлично хармонирала на тогавашната официална руска политика, която вижда-
ла в Англия първостепенния си външен противник (най-малкото що се отнася 
до Източния въпрос), а в евреите – главния си вътрешен враг66. 

Като професионален военен Фр. Милинген с готовност се включва в из-
бухналата през 1877 г. поредна Руско-турска война. Изпратен е на Кавказкия 
фронт, където участва в обсадата и превземането на Карс – една военна опе-
рация, за успешното приключване на която той по-късно си приписва eдва ли 
не главната роля67.

В навечерието на войната обаче успява да издаде в Париж и поредния си 
опус, посветен на семейната история. „Англичаните на Изток“, както се нари-
ча този негов труд, предлага нова версия на личната драма на Мелек ханъм и 
нейните деца, като този път пряко я обвързва с коварната британска политика 
на Изток.  

61 Вж. по-долу.
62 [Милинген, Фр.] Турки и их женщины. Султан и его гарем. Сочинение маiора Осман-бея. 

Санкт-Петербург, Изд. книгопродавца  А. Θ. Базунова, 1874. 
63 Osman bey (Kibrislizade Binbaşi) [Millingen, Fr.] La conquête du monde par les Juifs: Essai 

d’histoire et d’actualité. Basel, Krüsi, 1873. 
64 Livak, L. The Jewish Persona in the European Imagination. A Case of Russian Literature. 

Stanford Studies in Jewish History and Culture. Stanford University Press, 2010, p. 170.
65 Schick, I. Op. cit., р. 19. Срв. Osman bey [Millingen, Fr.] Madre…, passim.
66 Любопитно е, че на младини Фредерик/Осман все още не изпитвал враждебност спрямо 

евреите. Като офицер в Анадола например той се заел безкомпромисно да разследва истинските 
виновници за смъртта и ограбването на един местен еврейски търговец (срв. [Millingen, Fr.] La 
Turquie..., 482–483). Може само да се гадае коя e причината, която впоследствие отключва у него 
патологичната му ненавист към евреите. 

67 За участието му във войната вж. по-долу.
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В годините след края на войната Осман бей пак продължава да снове меж-
ду Русия, Западна Европа и Балканите (в т.ч. и България), и едновременно с 
това – да пише. Без напълно да изоставя темата за мюсюлманския Изток68, сега 
обаче той се настройва преди всичко на антиеврейска вълна. Събитието, което 
му дава нов повод да демонстрира омразата си към еврейския род, е покушение-
то срещу руския император Александър ІІ (1 март 1881 г.). Априори уверен, че 
в дъното на нихилистичния заговор, жертва на който станал императорът, стоят 
евреите, няколко месеца след атентата Владимир/Осман споделя това си виж-
дане с новоназначения руски вътрешен министър Н. П. Игнатиев и по негова 
препоръка се свързва с директора на полицейския департамент В. К. Плеве, 
който го привлича като таен агент. „Издирванията“, проведени от нашия автор 
в Париж на руски държавни разноски, уж „доказват“ загнездилата се отпреди 
това в съзнанието му идея за мнимия еврейски заговор69. 

„Вероломните замисли“ на евреите Осман бей от тук насетне ще „разобли-
чава“ в кажи-речи всички свои публикации. В най-стегната форма обаче бомбас-
тичните му „разкрития“ са експонирани в една малка книжка, която всъщност 
представлява допълнено и преработено издание на по-старата му антиеврейска 
брошура от 70-те години. Според Осман бей евреите открай време лелеели меч-
тата за световно господство. Но докато през Средновековието те нямали въз-
можност да преследват целта си с други, освен с чисто икономически средства, 
сега техният отколешен стремеж получил нов шанс за реализация благодаре-
ние на политическите права, с които еврейството се сдобило в резултат от де-
мократичните промени в Европа след Френската революция. Всичко това уж 
довело до оформянето на един мощен интернационален еврейски заговор. За 
главен орган на този заговор авторът провъзгласява създадената през 1860 г. фи-
лантропична и културно-просветна организация „Alliance Israélite Universelle“ 
(Световен израилтянски съюз) със седалище в Париж, която, уверява Осман 
бей, посредством своите агенти била разпростряла пипалата си по цялото земно 
кълбо70. Без да блести с оригиналност, цитираното съчинение е забележително 
най-вече с това, че се явява едно своеобразно обобщение на твърде популярните 
в Европа през 60-те–70-те години на ХІХ в. конспиративни теории, „уличава-
щи“ евреите в пъклен план за завладяването на света. Именно в това си качест-
во днес въпросното съчинение се оценява от изследователите като важен етап 
от развитието на юдеофобията, а и като един от първообразите на превърналия 

68 Вж. напр. [Millingen, Fr.] Les imаms et les derviches: pratiques, superstitions et moeurs des 
Turcs par Osman-Bey, Major Vlаdimir Andrejevich. Paris, Éd. E. Dentu, 1881; [Millingen, Fr.] Il genio 
dell’ Islamismo. Torino, 1890.  

69 Срв. [Millingen, Fr.] Tod Alexanders III. Und Alexander II. von Major Osman-Bey Kibridzli-
Zade. Bern, Verlag von Nydeger & Baumgart, 1885, 106–154. Книгата има почти идентично издание 
и на френски език: [Millingen, Fr.] Révélations sur l’assassinat d’Alexandre ІІ par major Osman-Bey 
Kibrizli-Zadé. Genève, Librairie H. Stapelmohr, 1886. 

70 [Millingen, Fr.]. La conquête du monde par les Juifs, Xe édition internationale, augmentée 
de Révélations sur l’Alliance Israélite Universelle siégeant à Paris, par le major Osman-Bey, Libraire 
Bleriot, 1887.
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се в „библия“ на съвременния антисемитизъм фалшификат, известен под името 
„Протоколи на старците от Сион“71. 

Непосредствено след своите парижки „разкрития“ обаче, към които, в ин-
терес на истината, руските власти не се отнесли много сериозно, Осман бей 
влиза в конфликт с тях. Уязвен от крайно недостатъчната от негова гледна точка 
морална и материална отплата, която получил от руската държава в замяна на 
уж забележителните си „заслуги“ към нея, той започва да сипе остри хули и 
обвинения срещу най-видните руски политици. Накрая, след като все пак ус-
пява да договори еднократното получаване на една по-крупна сума в замяна на 
предложената му мизерна регулярна пенсия, той напуска страната72.

От 1882–1883 г. нататък житейският път на Милинген-младши предста-
влява низ от неспирни странствания в търсене едновременно на признание и 
препитание (главно посредством сказки, но и чрез откровена просия от прави-
телства, посолства и частни лица). Траекторията на придвижванията му е тол-
кова объркана, а промените на местоживеенето му – толкова чести, че тук е 
невъзможно да бъдат проследени в детайли. Освен във Франция и Италия той 
пребивава във Виена, Копенхаген, Тунис, на Балканите и пр. Причината за тези 
интензивни скитания се крие най-вече в това, че с предизвикателното си пове-
дение и взривоопасните теми на своите сказки той неизменно създава главо-
болия на страната домакин, в резултат на което често бива арестуван и експул-
сиран73. Между другото, като се има предвид толкова неспокойния му стил на 
живот, невероятно е как Фредерик/Осман успява все пак да създаде семейство. 
Но, както може и да се очаква, семейните му дела не се развиват благополучно. 
Докато той кръстосва европейските столици, жена му и детето му тънат в край-
на нищета в Белград, където през 1882 г. съпругата му скоропостижно почива74. 

В късното си творчество Фредерик/Осман се проявява като типичен пред-
ставител на дясноориентираното конспиративно мислене на ХІХ столетие. 
Конспиративизмът – една особена менталност, която вижда в „заговорите“ пър-
вопричина за едва ли не всички събития както в историята, така и в текущата 
политика, разцъфтява бурно след края на ХVІІІ в. като консервативна реакция 
срещу Френската буржоазна революция и отприщените от нея радикални соци-
ално-икономически и политически промени. Но ако през първите десетилетия 
на ХІХ в. ударът, нанесен от Революцията върху такива вековни институции 

71 Вж. напр. Fake? The Art of Deception. Edited by Mark Jones, with Paul Cradock and Nicholas 
Barker. University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1990, p. 71; Stauber, R. Continuity 
and Change. Extreme Right Perception of Zionism. – In: Anti-Semitism Worldwide, 1999/2000, p. 27; 
Voisin, V. Le mythe du complot en USSR (1928–1933): pouvoir, peur et société. <С.manuscript.com>, 
2002, р. 156; Marks, St. G. From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism. Princeton University 
Press, 2003, p. 151; De Michelis, C. G. Op. cit., 155–156; Partridge, Chr., R. Geaves. Antisemitism, 
Conspiracy Culture, Christianity and Islam: The History and Contemporary Religious Significance of 
the “Protocols of the Learned Elders of Zion”. – In: The Invention of Sacred Tradition. Edited by James 
R. Lewis and Olav Hammer. Cambridge University Press, 2007, 79–80. 

72 [Millingen, Fr.] Révélations..., р. 199 f.  
73 Срв. De Michelis, C. G. Op. cit.,  p. 155. 
74 [Millingen, Fr.] Tod Alexanders III…, 157–158.
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като монархията, съсловната система и църквата, бил обясняван от привър-
жениците на конспиративизма преди всичко с действията на различни „тайни 
общества“ (напр. франкмасоните) и техните мними задкулисни връзки с една 
етно-религиозна общност, по традиция възприемана като изконен враг на хрис-
тиянската цивилизация (евреите), то от втората половина на столетието кон-
спиративистите вече обръщат поглед и към други фактори. Сред тях са както 
набиращите популярност леви движения, така и цели държави – на първо място 
Великобритания, неоспоримият глобален хегемон от ерата на колониализ ма75. 
Гореспоменатите „сили на злото“, които, поотделно или вкупом, конспиратив-
ното мислене от края на ХІХ в. сочи като организатори на „новия световен за-
говор“, откриваме до една и в творчеството на Осман бей. Онова, срещу което 
той воюва с цялото си красноречие, е привиждащата му се зловеща симбиоза 
между англичаните, евреите и левите, които, смята той, били коварно обедине-
ни в стремежа си да вредят не само на човечеството, но и на самия него! Пред-
ставянето на собствената персона като непосредствена мишена на световния 
заговор е онази черта, която придава на конспиративизма на нашия герой един 
особено параноичен привкус76.  

Англия е най-старата и трайна негова омраза. Катализирана първоначално 
от неприязънта му към бащата англичанин, в по-късните писания на Фредерик/
Осман тази омраза вече бива подплатена и с допълнителни аргументи, които, 
най-общо казано, се свеждат до отрицание на британския империализъм и ко-
лониална експанзия. Навсякъде нашият автор търси и открива „дългата ръка“ 
и геостратегическите апетити на  „англо-саксонския клоун“, който „прибира в 
джоба си всичко, което му падне под ръка“77. Но така както Англия се стреми 
към световно господство, точно така и евреите, според теориите на Осман бей, 
искат да завладеят света, само че подмолно. Общността на целите естествено 
води до сътрудничество – Англия предоставя на евреите неограничен простор 
за развитие, а в замяна те £ служат като нейни верни оръдия, подпомагайки я 
със своите капитали78. В евреите обаче Осман бей съзира не само капиталисти-
чески хищници, но и главни подбудители на онези движения, които целели да 
подкопаят основите на разумния световен ред. Социализмът и анархизмът, тръ-
би той, носели „щемпела на фабриката A.I.U.“ (т.е. – на Световния израилтян-
ски съвет). Според Осман бей ангажираността на евреите с разпространението 
на левичарските идеи се дължала най-вече на стремежа им да отклонят от себе 

75 Энтин, Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет. – Новая и Новейшая 
история, 2000, № 1, 69–81. 

76 Срв. напр. [Millingen, Fr.] Mes Expulsions d’Italie. Par major Osman-Bey Kibrizli-zade. 
Extrait de l’ “Anatolie” de Syra. Syra, Typographie l’Anatolie, 1892; [Millingen, Fr.]. Chasse à l’homme 
en pays civilisés. Nice, Le Pourquoi, 1894.

77 Osman-Bey Kibrizli-Zade [Millingen, Fr.] Le Nouvel Empire d’Orient par les Anglo-Saxons. 
Chez Flamarion, Paris. Imprimerie et Lithogr. Sofia, Janco S. Kovachev, s. a., p. 39.

78 [Mиллинген, Фр.] Завладяванието на света от евреите и допълнено с всемирния израил-
ски съюз със сeдалище в Париж. Прев. от немски. 11. интернац. изд. София, Изд. „Г. П. Кантар-
джиев“, 1896, с. 29. 
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си справедливия гняв на пауперизираните от самите тях широки народни маси, 
като го насочат към една неопределена мишена като „Капитала“ 79.

Антиеврейската тема си остава любима за Осман бей до самия край на 
живота му, който завършва по всяка вероятност във Франция, и по-точно – в 
Ница, където той се установява за пръв път през 1894 г.80 Все по-маниакалният 
му антисемитизъм прозира дори само от заглавието на един от най-късните му 
памфлети („Драйфус, евреин-мъченик, Осман бей, мъченик на евреите“), в кой-
то Фредерик/Осман се самопровъзгласява едновременно за пророк, апостол и 
„мъченик“ на антисемитизма, преследван по цял свят от „уличените“ от него в 
световен заговор евреи81. 

Осман бей навярно е починал през 1901 г. или малко след това – във всеки 
случай именно от тази година датира последният му известен засега памфлет, 
посветен на отлъчването от църквата на големия руски писател Лев Толстой82.

* * *

Контактите на фамилията Милинген и на Фредерик с българите датират 
още от последните две десетилетия преди Освобождението. За Милингенови 
„българин“ не е абстрактно понятие, отпращащо към непознато племе, загу-
бено в периферията на европейската карта и с неуточнено местожителство във 
владенията на падишаха, а добре познат и свързан със съвсем конкретни образи 
етноним. Присъствието на българска колония в Цариград83, която, особено от 
средата на ХІХ в., в рамките на църковнонационалния конфликт с Вселенската 
Патриаршия все по-често заявява политическо присъствие на имперската сцена 
и привлича вниманието на дипломатите и пресата, без съмнение ще да е улес-
нило тези връзки и познания. 

Въпреки подчертаните филелински пристрастия на д-р Дж. Милинген и в 
обществен, и в личен план (самият той е сред членовете основатели на гръцкия 
силогос в Цариград и негов председател през 1869–1870 г.84, а втората му съ-

79 [Millingen, Fr.] Socialisme et Anarchie par le Major Osman-Bey Kibrizli-Zadé. Sofia, 
Imprimèrie de la Cour, Proschek Frères, 1895. 

80 [Millingen, Fr.] Chasse l’homme..., р. 7.
81 [Millingen, Fr.] Dreyfus, martyr Juif. Osman-Bey, martyr des Juifs.  Neuchâtel, 1900; Срв. 

Schick, I. Op. cit., 19–20.
82 De Michelis, C. G. Op. cit., р. 155; Schick, I. Op. cit., p. 40. 
83 За българската колония в османската столица вж. Божинов, П. За възникването на бъл-

гарската община в Цариград. – В: Българската община и местното самоуправление – възрожден-
ските традиции. Национална научна конференция, Пазарджик, 11–12 октомври 2000 г. София, 
2001, 61–72; Същият. За седалището на Екзархията, или към въпроса за българския политически 
и духовен център в Цариград през 60-те години на ХІХ век. – В: Дойно Дойнов. 75 години наука, 
мъдрост и достойнство, събрани в един живот. София, 2004, 165–179; Същият. Цариградските 
българи през погледа на първите летописци. – В: Годишник на Регионалния исторически музей в 
Пловдив, 7. Митове и истории в България. Научна конференция, посветена на 125-годишнината 
от Съединението на България. Пловдив, 2010, 33–40.

84 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Σύγγραμα Περιοδικόν, Τομος Η΄, 1873–1874, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, Εν του τυπογραφίου του Α. Κορομηλά, 1874; [Mavrogéni, S.] Les bains orientaux 
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пруга е гъркиня), в разгара на църковния конфликт Милинген-баща заема под-
чертано пробългарска позиция. Нещо повече, като председател на английския 
Евангелски съюз в Истанбул докторът участва активно в преговорите за евенту-
ално сключване на уния между българите и Евангелските църкви и за постига-
не по този начин на българска църковна независимост85. В това си качество той 
подписва меморандума на Евангелския съюз до посланиците на протестантски-
те страни в османската столица, в който се изтъква независимостта на българ-
ското църковно движение от външни сили и се настоява за удовлетворяването 
на българските искания от султана86. Впрочем симпатия към българския народ 
прозира още в труда на д-р Дж. Милинген върху минералните бани в Османска-
та империя (1858), в който докторът не пропуска да похвали българите  за съх-
ранената сред тях традиция да посещават обществените бани. За илюстрация 
той посочва София и Кюстендил, където всяка седмица вторниците и съботите 
били запазени за български посетители. В опозиция на този положителен бъл-
гарски пример са показани гърците, които в модерните времена били загубили 
добрите хигиенни навици на предците си87.  

Справедливостта изисква да се признае, че въпреки професионалната си 
обвързаност като лекар в харема на султана, а и противно на мнението на ня-
кои негови съвременници, които го поставят в кръга на най-яростните туркофи-
ли сред британците в османската столица88, д-р Милинген, за разлика от своя 
прия тел Ъркърт, изглежда така и не достига до безрезервно адмириране на ори-
енталския начин на живот, а запазва предпочитанието си към християнската 
цивилизация и към християнските поданици на падишаха89. Или поне така го 
описва протестантският пастор във френската армия по време на Кримската 
война Емилиен Фросар – „един човек с твърде възвишени идеи върху съдбата 
на нациите и бъдещето на църквата“90. Като личност, изпълнена с недоверие 
към турците, на която принадлежали думите, че „човек трябва да не притежава 
никакво чувство за достойнство и хуманност, за да може да се разбере с тези 
хора“91, го представя в едно от ранните си произведения, писано по време, кога-

avec une notice biographique sur Jules van Millingen par le docteur  S. S. Mavrogéni. Strasbourg, 
Imprimérie Alsaciènne (Ants. Fischbach), 1891, 8–10.

85 Генов, Г. Американският принос за възраждането на българщината, с особен поглед към 
личността на Илайъс Ригс. София, Изд. „Исторически архив“, 2008, 91–92 (Генов погрешно смя-
та, че Милинген е мисионер и предава името му като „Майлинген“); Илчев, И., П. Митев. До-
косвания до Америка (ХVІІІ–началото на ХХ век). София, Фондация „Хемимонт“, 2003, 129–135.

86 НБКМ–БИА, ф. 16, а.е. 368, л. 401–402. 
87 Mavrogéni, S.  Op. cit,  р. 60.
88 Вж. напр. мнението на известния либерал Ричард Гобдън, който през 1837 г. описва док-

тора като част от „малката котерия от писатели и интриганти“, лишена от талант и ресурси, която 
мечтае да възроди рухналата и корумпирана Османска империя (The Letters of Richard Gobden. 
Ed. by Anthony Howe. Vol. 1, 1815–1847. Oxford University Press, 2007, p. 89). 

89 Показателно е например отрицателното отношение на доктора и новото му семейство към 
решението на Фредерик да приеме исляма след завръщането си от Лондон в 1853 г. Срв. по-горе, 
бел. 32.

90 Frossard, E. Lettres, écrites d’Orient. Toulouse, Imprimèrie de A. Chauvin, 1856, 82–84.
91 [Millingen, Fr.] La Turquie sous lе règne…, p. 230.
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то отношенията с баща му все още не са стигнали до разрив, и Фредерик/Осман 
– описание, което, ако не съвпадаше с това на Фросар, бихме могли да отдадем 
на по-общата писателска и идеологическа стратегия на сина към конкретния 
момент. В други ситуации от по-младите си години обаче бащата Милинген 
несъмнено се проявява като защитник и покровител на мюсюлманите92 – об-
стоятелство, което улеснява сина, със задълбочаването на конфликта помежду 
им, да го изобразява като абстрактен хуманист, космополит без родина и идеи, 
човек, който смята турците за варвари, но ги използва меркантилно93. Инте-
ресно би било, с оглед на отношението на д-р Милинген към българите, да се 
разгледат и кореспонденциите му във в. „Таймс“, но за съжаление в процеса 
на подготовката на тази статия нямахме достъп до тях94. Със сигурност обаче 
познаване на българските политически реалности показва по-късно полубратът 
на нашия герой – византологът и преподавател в „Робърт колеж“ Александър 
ван Милинген95. 

Самият Фр. Милинген/Осман бей научава за съществуването на българите 
и получава първите си представи за тях след завръщането си от Рим в Цариград. 
Според собственото му свидетелство слугите в дома на баща му д-р Милинген 
били гърци от островите и българи96. Българи вероятно Осман бей срещнал и 
по време на военната си служба на Балканския полуостров. Дали обаче дока-
то живеел в империята, някога е посетил териториите, населени компактно с 
българи, не знаем. По-късно в една от книгите си той споменава, че през юни 
1868 г., по време на едно негово пътешествие по Дунава, му се наложило да се 
отбие в Никопол97. Но контактите му там се ограничили само до местните ос-
мански първенци, пък и не може да се каже доколко хронологически коректно е 
това сведение, като се има предвид, че става дума за времето, когато Фредерик/
Осман вече окончателно е напуснал Османската империя. 

Безспорно обаче през същата 1868 г. той често споменава българското име, 
анализирайки политическата ситуация и политическото бъдеще на Османската 
империя в книгата си „Турция по време на царуването на Абдул Азис“. Този 
труд, който представлява странна амалгама между някои от идеите на „новите 

92 В кратката му биография, публикувана от Маврогени, е разказан интересен епизод от 
Гръцкото въстание, в който д-р Милинген успява с помощта на Байрон да уреди евакуирането на 
жените мюсюлманки от Мисолонги (Mavrogéni, S. Op. cit., 16–17).

93 [Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., 77–83.
94 За тях споменават и Гобдън (вж. бел. 88), и синът му Фредерик. По-пълен портрет на д-р 

Милинген е бил представен на конференцията „Diversity of Identities and Personal Narratives in the 
Ottoman Capital (1830–1900)“, организирана от Orient Institut (Istanbul) и University of Bamberg, 
и проведена на 14–15 октомври 2010 г. в Истанбул, от Steven Richmond в доклада му „Julius 
Millingen (1800–1878): archaeologist, revolutionary, physician, memorialist, journalist“. За съжале-
ние, нямахме достъп до този доклад. 

95 През 1887 г. той изнася пред протестантска публика в Цариград лекция върху политиче-
ското, социалното и религиозното значение на българските борби по това време (вж. Methodist 
Review, 69, 1887).  Срв. по-горе, бел. 20.

96 Osman bey [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient ..., p. 204.
97 [Милинген, Фр.]. Турците и техните жени..., с. 125. 
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османи“ (с които Фр. Милинген, както вече отбелязахме, бил в пряк контакт 
след тяхната емиграция в Европа) и противоположните им възгледи за изтласк-
ване на Османската империя в азиатските £ владения и за създаване на една 
нова християнска държава в европейската £ част, която да гарантира сигурност-
та и интересите на Великите сили на Проливите, е предпоставка за бляскавата 
репутация, която Осман бей за известен период придобива на Балканите – сред 
въстаниците на о-в Крит и техните поддръжници, иредентистите в Гърция; сред 
либералите в Сърбия и Румъния и радикалите в българското национално дви-
жение, а дори, ако вярваме на собствените хвалби на Фредерик/Осман – и сред 
някои от балканските владетели и видни политици. Основната теза, застъпена в 
съчинението, изхожда от презумпцията, че „турският елемент в Европа е пред-
ставител на един социален и политически принцип, който не отговаря на нуж-
дите на модерните общества, това е една непълна, неподобаваща, безформена 
система, която се намира в процес на разпадане. Система, която не подлежи на 
реконструкция и реформиране и която е обречена на смърт“98. Ето защо, спо-
ред автора, Османската империя следвало да бъде изоставена на собствената си 
съдба, т.е. да бъде ограничена в естествените си азиатски граници и на нейно 
място, в рамките на европейските £ владения, да бъде създадена една нова хрис-
тиянска държава. Като ядро на тази нова държава, която да поеме контрола над 
Проливите, Фр. Милинген вижда Гръцкото кралство, което вече било демон-
стрирало способността си за прогрес. Бъдещата територия на новата държава, 
така както авторът си я представя, трябвало освен вече съществуващото Гръцко 
кралство да включва още Епир, една част от Албания и Македония, Тракия и 
България до Дунава, островите от Архипелага, както и частта от Мала Азия, 
заключена между Мраморно море и реките Сакариа и Меандър, а границата £ 
със Сърбия да преминава по Охридското езеро и околните планини. Останалите 
земи от Европейска Турция (т.е. северозападната част на България до р. Искър, 
Горна Албания, Черна гора, Босна, Херцеговина и окупираната от османците 
част от Хърватия) трябвало да бъдат присъединени към Сръбското княжество99.

Очевиднaтa прогръцка позиция на Милинген при решаването на Източния 
въпрос в тази първа негова книга би могла да бъде обяснена както с традицион-
ното за европейската култура възприемане на Гърция като един от основните 
носители на наследството на западната цивилизация100, което я привижда и като 
най-подходящ партньор за модернизация на бившите балкански владения на 
Портата, така и с доста разпространените по това време симпатии сред евро-
пейското обществено мнение в  подкрепа за въстанието на о-в Крит101. Новоот-

98 [Millingen, Fr.] La Turquie sous lе règne..., 412–413.
99 Ibidem, p. 422.
100 Тази позиция остава доста силна, независимо от вече ясно очертаните разочарования 

от несправянето на младото Гръцко кралство с възложената му мисия (вж. напр. Tzanelli, R. 
Disciplining the Neohellenic Character: Records of Anglo-Greek Encounters and the Development of 
Ethnohistorical Discourse. – History of the Human Sciences, 16, August 2003, № 3, 21–50).

101 Rodogno, D. Against Massacre. Humanitarian Intervention in the Ottoman Empire 1815–1914. 
Princeton, Princeton University Press, 2012, 118–140.
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крити от колегата Андреас Либератос  документи в архива на гръцкото външно 
министерство102 обаче свидетелстват, че тази позиция може би не била изцяло 
безкористна. В края на 1866 г. Милинген представил ръкописа на труда си на 
гръцкия министър на външните работи, по това време Епаминондас Делигиор-
гис, и получил обещание от него за финансова подкрепа в случай, че книгата 
бъде издадена до 15/27 януари 1867 г. Изданието се забавило – според Милин-
ген поради това, че по време на Коледните празници парижките печатари не 
работели – и трудът излязъл едва през пролетта, като на 15 април 1867 г. авторът 
изпратил в Атина 103 екземпляра от книгата. Поради честата промяна на гръц-
ките правителства обаче изплащането на обещаната сума доста се проточило. 
Фр. Милинген успял да получи  по-голямата част от дължимите му пари едва 
през март 1869 г., по време на свое посещение в Атина103. Всички тези пери-
петии около заплащането на изданието са най-вероятната причина „Турция по 
време на царуването на Абдул Азис“ да се появи официално по книжарниците 
едва през 1868 г.104, въпреки че както видяхме, книгата била отпечатана още 
през пролетта на 1867 г. 

Гръцката финансова подкрепа за първия труд на Фр. Милинген дава въз-
можност да изкажем и една хипотеза относно вече отбелязаните противоречия  
в идеологически дискурс на автора. Твърде възможно е писането на труда да е 
започнало още в Истанбул, веднага след завръщането на Фредерик от Кюрдис-
тан105, да е продължило по първоначално начертания план по време на сътруд-
ничеството на автора с „новите османи“, но да е взело неочакван обрат с полу-
чаването на обещание за финансова помощ от страна на гръцкото правителство. 
Поне такова впечатление оставя очевадният разнобой между първите глави на 
произведението, където представянето на османската действителност е по-
близко до тезите на „новите османи“ (критиката на османската бюрокрация, 
отричането на реформите, носталгията по старите османци), и въведението и 
последната глава, посветена на Източния върпос, където Османската империя 
е осъдена на смърт.

102 ΙΑΥΠΕΞ, 1869/84.1 Περί ενισχύσεως συγγραφέων. (Архив на Министерството на външни-
те работи на Гърция, 1869/84.1. За субсидиите на авторите.)

103 На Милинген първоначално били обещани 1500 франка, но след заседание на Министер-
ския съвет било решено да му се дадат 1050 драхми, като за целта всяко министерство отпусне по 
150 драхми. Отсъствалите от заседанието министри на финансите и на правосъдието в продъл-
жение на години отказвали да приведат своята част от сумата под предлог, че не били уведомени. 
През март 1869 г. Фредерик получил 750 драхми, т.е. цялата сума без дължимото от въпросните 
две министерства. 

104 Тогава се появяват множество анонси и рецензии за труда му, а и на титулната страница 
на книгата за година на изданието е посочена 1868 г. Срв.: Millingen’s observations in Armenia and 
Kurdistan. – Journal of The Royal Geographical Society, volume the Thirty-Eighth, 1868, 444–445; 
Journal de l’Imprimerie de la Librairie en Belgique, 1868, № 4–5, Avril et Mai 1868, p. 44; L’année 
géographique. Septième l’année (1868). Paris, Librairie de L’Hachette  et  Cie, 1869, p. 380; Catalogue 
of Books added to The Library of  Congress from December 1, 1867 to December 1, 1868. Washington, 
Government Printing Office, 1869, p. 199; La Turquie. – The Spectator, August 15, 1868, 966–967 и др. 

105 [Millingen, Fr.] Les Anglais en Orient..., p. 336.
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Според по-късните свидетелства на Фр. Миллинген/Осман бей трудът му 
бил издаден с финансова помощ на гръцки банкери от Лондонското Сити106 и 
веднага след публикацията му, пак с тяхна подкрепа, той заминал за Атина, за да 
се включи с военния си опит в подкрепа на въстаниците в Крит. Предложението 
да дебаркира с отряд доброволци на острова и да съедини силите си към тези 
на Петропулаки не се реализирало, тъй като политическата ситуация се развила 
твърде динамично и въстанието приключило107. В контекста на новооткритите 
от А. Либератос гръцки документи обаче това обяснение изглежда повече като 
едно късно самогероизиране, тъй като пребиваването на нашия герой в гръцка-
та столица се състояло чак след приключването на Критската криза и следова-
телно няма как той да е участвал или да е получил предложение да участва във 
въстаническите действия на острова108. Гръцката визита на Миллинген, както 
видяхме, била по-скоро посветена на събиране на дългове, отколкото прово-
кирана от идеалистични подбуди. Извън получаването на дължимата му сума, 
впрочем за майор Милинген това пътуване се оказва пълен провал, тъй като пак 
според собствените му свидетелства той не успява да получи и мечтаното от 
него назначение в гръцката армия – друга възможност, която проучвал по време 
на престоя си в Атина през 1869 г.109 

Разочарованият Фредерик се връща в Лондон и издава монографията си за 
кюрдите, но много скоро след това го откриваме отново на Балканите110. Този 
път той посещава първо Сърбия, като остава една зима в Белград (1869/1870 г.) 
и си тръгва оттам, според късните му спомени, с една субсидия, предоставена 
му от регента М. Блазнавац за бъдещите му публикации111. Трудно може да се 
прецени доколко това сведение е вярно. Възможно е, ползвайки се от репутаци-
ята си на защитник на иредентистките идеи на балканските народи, Фредерик 
наистина да е получил някаква малка финансова помощ от регента. В подкрепа 
на това твърдение можем да приведем факта, че в издадената само година по-
късно своя автобиографична книга „Грехът и неговите жертви“ (1871 г.) Фр. 
Милинген/Осман бей включва един епизод, посветен на някогашното преби-
ваване на Мелек ханъм в Белград, в който княз Александър Караджорджевич е 
представен в доста негативна светлина112. Този подход със сигурност е допаднал 

106 За стопанската активност на гръцката диаспора в британската столица вж. напр. 
Chatziioannou, M. Mediterranean Pathways of Greek Merchants to Victorian England. – The Historical 
Review, 7, 2010, 213–237.  

107 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]  Madre e Patria..., 229–234.
108 По-подробно за Критското въстание вж. Πρεβελάκης,  Ε. Η μεγάλη κρητική επανάσταση 

1866–1869. Ακαδημία Αθηνών, 1966; Сенкевич, И. Россия и Критское востание – 1866–1869. 
Москва, Издательство „Наука“, 1970. За българския отзвук на въстанието вж. Данова, Н. Крит-
ското въстание през 1866–1869 г. и българската общественост. – ИПр, 1971, № 6, 33–63.

109 Като основна причина за неблагополучията си в Атина Фр. Милинген/Осман бей посочва 
намесата на британския посланик  Е. Ърскин, който направил всичко възможно за екстрадиране-
то му от страната  (Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]  Madre e Patria..., р. 234).

110 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]  Madre e Patria..., р. 235.
111 Ibidem, p. 242.
112 [Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., 301–304.

28 Българското възрожденско общество...
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на сръбските регенти, които стояли зад конкурентната династия Обреновичи. 
Между другото, по време на престоя му в Сърбия – първо в либералния вестник 
„Србиjа“, а след това и като отделна брошура – е издаден и превод на един от 
трудовете на Фр. Милинген върху робството в Османската империя113. Най-ве-
роятно пребиваването му в Белград е било придружено, предвид обичайната му 
стратегия за изкарване на някакви доходи, и от публични сказки, но засега не 
разполагаме с по-детайлна информация за контактите и заниманията му там.  

Няма съмнение обаче, че публичните лекции били основна част от зани-
манията му в Румъния, където той се озовал веднага след Белград. В самото 
заглавие на една негова брошура, наречена „Прогресът на елинизма“ и издадена 
през следващата 1871 г. на френски от браилска печатница, се посочва съвсем 
конкретно, че текстът е бил представен в клуба на гръцката колония в Галац114. 
Тъй като в процеса на подготовка на настоящата статия нямахме достъп до тази 
брошура, можем да изкажем само предположението, че вероятно в нея била 
препредадена развитата вече в „Турция по време на царуването на Абдул Азис“ 
идея за  решаването на Източния въпрос чрез създаването на нови християнски 
държави в европейските владения на падишаха, с особен акцент върху ролята 
на гръцкия елемент и на едно бъдещо голямо гръцко кралство като нов пазител 
и гарант на европейските интереси за контрол на Проливите. 

Ако вярваме на по-късните твърдения на Фредерик/Осман, по време на 
престоя му в Букурещ румънският владетел Карл Хоенцолерн проявил голям 
интерес към неговите балкански проекти и му демонстрирал изключително 
благоразположение – дотам, че се развличал да обсъжда с него Източния въ-
прос и даже в знак на приятелство му подарил скъпоценен пръстен115. Възмож-
но е обаче и друга една допирна точка във възгледите да е сближила двамата, 
а впоследствие и да е повлияла на Фр. Милинген за бъдещите му юдеофобски 
съчинения. Имаме предвид това, че Карл Хоенцолерн бил изявен антисемит, а 
атмосферата в Румъния от тези години била заредена с много напрежение, що 
се отнася до гражданския статут на евреите в кралството. През 60-те години на 
ΧΙΧ в. в полза на правата на румънските евреи активно се изявили председа-
телят на „Alliance Israélite Universelle“ Адолф Кремийо и британският банкер с 
еврейско потекло сър Мозес Монтефиоре, които дори посетили Румъния и пле-
дирали в тази насока пред румънския парламент. По този повод местният печат 
изобилствал с откровени антиеврейски писания и оскърбителни карикатури116. 

113 [Милинген, Фр.] Робље у Турској султанов харем. Написао М. Милинген. Београд, 
Државна штампарија, 1870, с. 37. Прештампано из „Србије“. Всъщност това е превод на една 
издадена вече на английски брошура (Millingen, Frederick Major. F.R.G.S. On the Negro Slaves in 
Turkey. – Journal of the Anthropological Society of London, 7, 1869, 85–91).

114 Millingen, Fr. Progrès de L’Hellénisme. Conférence tenue à Galatz, dans le Club de la Colonie 
Hellénique. Brăila, Typographia Triangulǔ, 1871, p. 34.

115 Osman-Bey Kıbrızlı-zadé [Millingen, Fr.]  Madre e Patria..., р. 242; [Millingen, Fr.]. Mes 
Expulsions..., р. 6.

116 Butnaru, J. C. The Silent Holocaust: Romania and its Jews. New York – Westport, Connecticut 
– London, Greenwood Press, 1992, 16–18.
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Симптоматично е, че точно споменатите две видни публични личности с ев-
рейски произход ще заемат централно място в издадената две години по-късно 
юдеофобска брошура на Фр. Милинген „Завладяването на света от евреите“. 
Така че не е изключено румънският му престой да е захранил нашия герой с 
нови, добре продаваеми сред европейските читатели идеи и сюжети, а трябва 
да отбележим, че неговата рефлексивност и прагматичност в подбора на тема-
тиката на произведенията му е забележителна. 

Изглежда именно тук, в Букурещ, Фр. Милинген осъществил и първата си 
по-директна среща с българи, със сигурност документирана в изворите. Още от 
бр. 3 от 20 януари 1871 г. вестник „Либертатя“, румънското издание на Кара-
веловия „Свобода“, започва да помества в подлистник съчинението „Робите в 
Турция“117. Най-вероятно става дума за превод на вече споменатата публикация 
във в. „Србиjа“, с издателите на който редакторът Каравелов бил в тесни кон-
такти още от своя сръбски период118. Поместената под линия кратка бележка 
показва несъмнена симпатия към автора на съчинението: „майор Милинген е 
първият англичанин, който се е заинтересувал и се е заел да опише турските 
обичаи и нрави и с труда си се е опитал да убеди както сънародниците си, така 
и цивилизована Европа, че наистина турците не са в състояние никога да се 
цивилизоват, защото безнравствеността им ги е изродила“. В бр. 9 от 3 март 1871 г. 
пък явно добре информираното издание съобщава, че Милинген е пристигнал 
в Букурещ и е отседнал в хотел „Лазар“. Публикацията разширява знанията 
на читателите със сведения за книгата му „Турция по време на царуването на 
Абдул Азис“, представяйки го също и като автор „на множество, трудове, пос-
ветени на Изтока“. Адмирациите на „Либертатя“ са несъмнени и в уточнението, 
че „Майор Милинген е приятел и защитник на делото на християнските народи 
и брани в трудовете си техните потъпкани права“119. Много е вероятно именно 
по това време Любен Каравелов да е осъществил и първия си личен контакт с 
интересния чужденец с помощта на Киряк Цанков или на някой друг от добре 
владеещите френски език сред българската колония. Във всеки случай, и след 
вече споменатите първи публикации в „Либертатя“ за и от Фр. Милинген Кара-
велов продължава, доколкото му е възможно, да следи с внимание книжовните 
изяви както на самия Фредерик, така и на членовете на неговото семейство. В 
рубриката „Книжевни известия“ на бр. 32 от 28 април 1873 г. на в. „Незaвиси-
мост“ например откриваме информация, че в. „Таймс“ обявил предстоящото из-
лизане на нова книга от г-жа Милинген, съпруга на Мехмед Къбръзлъ паша. И 

117 Капитанов, Х. Публицистиката на Любен Каравелов на румънски език във в. „Либерта-
тя“. – Изследвания и статии за Любен Каравелов. София, БАН, 1963, с. 307.

118 Маждракова-Чавдарова, О. Любен Каравелов и Омладинското списание „Вила“. – В: 
Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му. София, БАН, 1990, с. 295; 
Шарова, К. Любен Каравелов и българското освободително движение 1860–1867. София, Нау-
ка и изкуство, 1970, 380–390; Тешић-Насковска. Српска штампа у Свободи и Независимости 
(1869–1874) – В: Светозар Марковић и Љубен Каравелов у контексту словенске књужевности и 
културе. Београд, 1992, 203–219.

119 Капитанов, Х. Цит. съч., с. 307.



436

макар Каравелов да бърка заглавието, като твърди, че книгата щяла да се нарича 
„Мехмед Кипризли паша и неговият шестгодишен живот в Европа“, той е добре 
осведомен, че в случая става дума за продължението на издадената предходната 
година в Лондон „Триесет години в харемът“120. 

Без съмнение Фр. Милинген спечелва симпатиите на водача на българ-
ските радикали отвъд Дунава най-вече с „харемната тема“, която захранва с 
конкретни примери и обслужва добре развитата още преди това от Каравелов 
теза, че турците са неспособни за прогрес поради робското положение, в което 
държат жените си121. Що се отнася до първата книга на Милинген, посветена 
на състоянието на Османската империя в началния период от управлението на 
Абдул Азис, Каравелов или неговите сътрудници изглежда я познават съвсем 
бегло. Както лесно може да се констатира, препратките към нея са най-общи и 
дори непрецизни и се използват отново с цел да захранят с външен авторитет 
основните идеи на редактора на „Свобода/Независимост“. Така, в уводна ста-
тия в бр. 50 от 27 май 1872 г., посветена на невъзможността за реформиране на 
Османската империя,  Каравелов не пропуска случая да се позове на чуждес-
транния автор: „Турският народ не е ни за напредок, ни за цивилизация, ни за 
култура, ни за живот. Милинген говори, че турската империя тряба да се изгуби 
по три причини: първо, нея ще да погребат нейните собствени поданици, които 
се приготовляват за исторически живот; второ, нея ще да опропасти държавно-
то банкрутство и бедността на нейните поданици; третьо, тя ще да издъхне и от 
неспособността и тъпоумието на държавните чиновници… Истинският турчин 
не е способен за нищо друго освен за спане и за рахат“122. Дали обаче Каравелов 
и неговите сподвижници са били наясно с вижданията за решаване на Източ-
ния въпрос, прокарани в „Турция по времето на Абдул Азис“, и ако отговорът 
е утвърдителен, то как те са се отнасяли към идеята на Осман бей да „подари“ 
по-голяма част от българските земи на Гръцкото кралство, си остава загадка, 
тъй като по този въпрос Каравелов запазва мълчание.  

Във всеки случай, този първи Каравелов контакт с Фр. Милинген/Осман 
бей (впрочем струва си да отбележим показателния факт, че българският рево-
люционер никога не използва мюсюлманското име на Фредерик) очевидно ос-
тава епизодичен, което ясно личи от следващия цитат, където – явно погрешно 
– се твърди, че Милинген не бил вече сред живите. Това обаче не пречи връзката 
с него да се представи доста фамилиарно: „Покойни Милинген ни каза един ден 

120 Каравелов, Л. Събрани съчинения. Т. 6. Подбор и ред. П. Тотев. София, Български писа-
тел, 1985, с. 486. Срв. по-горе, бел. 54.

121 Каравелов. Л. Няколко думи до брата Р. за свое оправдание. – В: Публицистиката на 
Любен Каравелов до излизането на вестник „Свобода“ (1860–1869). Статии, дописки, писма. Из-
дирил и подготвил за печат М. Димитров. Т. 1. София, БАН, 1957, 515–524. Срв. Тодорова, О. 
„Сексуализацията“ на една религия: към проблема за българските възрожденски визии за исля-
ма. – В: Балканите: Модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. 
Институт за балканистика с Център по тракология. В. Търново, 2011, 269–275.

122 Каравелов, Л. Събрани съчинения. Т. 7. Подбор и ред. Ц. Унджиева. София, Български 
писател, 1985, с. 419.
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за турското население в Европейска Турция така: „В Европейска Турция сега 
съществуват два класа турци: тлъсти, дебели, пиени, развратни и тъпоумни сви-
не, които се наричат чиновници, и хамали, просеци, убийци и лениви, отчаяни 
и гладни животни, които се наричат турски народ“ (уводна статия в бр. 34 от 8 
юни 1874 г.)123. 

Самият Фр. Милинген, от своя страна, дали заради установените с буку-
рещките българи контакти, или по някаква друга причина, показва добра осве-
доменост по българските дела, и по-специално – по българо-гръцкия църковно-
национален конфликт. Така например в автобиографичната му книга „Грехът 
и неговите жертви“, публикувана във Виена през 1871 г., непосредствено след 
отпътуването му от румънското кралство, на този въпрос е отделено специално 
място. Издаването на фермана за независима българска църква тук е предста-
вено като типичен пример на османската имперска политика на „разделяй и 
владей“ по отношение на християнските поданици на падишаха. Паралелно с 
това обаче българският случай е сравнен с даването на аналогичен статут на ар-
мено-католическия прелат в Константинопол,  за да се подчертае, че Портата е 
имала всички основания да учреди отделен милет, когато ставало дума „за една 
значима част от нейните поданици“ (т.е. – за българите)124. 

Сега вече иде ред да се каже, че Каравелов далеч не бил единственият бъл-
гарин, заинтригуван от произведенията на Осман бей. По принцип, предвид 
ролята, която великият везир Мехмед Къбръзлъ играл в църковнонационални-
те борби125, фамилията „Къбръзлъ“ била добре позната на българите и затова 
всичко, свързано по един или друг начин с нея, предизвиквало техния интерес 
– дори и след смъртта на пашата. През 1872 г., например, в. „Турция“ помества 
един материал, посветен на Джихад – втория син на Мехмед Къбръзлъ и Ме-
лек ханъм, от когото след развода си Къбръзлъ се отрекъл, подозирайки, че не 
е негово истинско дете. Материалът, озаглавен „Любопитен съд“, предоставя 
интересни сведения за този син на Къбръзлията и информира за делото, което 
той завел в Лондон за признаването му за законен наследник на наскоро почи-
налия паша126. При наличието на такъв „изначален“ интерес към фамилията 
Къбръзлъ, естествено е, че ранните произведения на Осман бей и мемоарите на 
неговата майка нямало как да останат незабелязани от четящата българска пуб-
лика. На българите без съмнение допадал изобличителният спрямо османската 
действителност патос на тези книги, а руското поданство на Осман бей след 
1873 г. само подсилвало ореола му на „благонадежден“ автор. И действително 
има достатъчно индикации, че Осман бей и майка му били четени и харесвани 
както от „вътрешните“ българи, така и от онези, които живеели в емиграция. В 
своите спомени например д-р Христо Стамболски дава да се разбере, че още 

123 Пак там, т. 8. Подбор и ред. П. Тотев. София, Български писател,  1986, с. 340.
124 [Millingen, Fr.] Sin and its Victims..., 289–290.
125 Вж. напр. Тодев, И. Д-р Стоян Чомаков (1819–1893). Живот, дело, потомци. Ч. 1. Изслед-

ване. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2003, passim.
126 Турция, 8, № 11, 29 април 1872, с. 223.  
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преди Освобождението бил чел мемоарите на Мелек ханъм на френски език. 
Докторът дори твърди, че съдържащите се в книгата „мрачни и ужасни страни-
ци“, посветени на султанските и пашовски хареми, го накарали сериозно да се 
поколебае дали да приеме предложението да стане придворен лекар127. 

За живеещите в Русия българи Осман бей също не е неизвестен автор. 
Така, първият български професионален историк Спиридон Палаузов притежа-
вал екземпляр от „Турция по време на царуването на Абдул Азис“128. Предвид 
факта, че починал през 1872 г., т.е. преди пристигането на Фр. Милинген в Ру-
сия, Палаузов не би могъл да познава лично нашия герой. Затова пък другият 
виден български историк с руска академична кариера – проф. Марин Дринов 
– не само се запознал с Фредерик/Осман, а дори планирал и известно профе-
сионално сътрудничество с него. На Дринов Фредерик/Осман бил препоръчан 
от управителя на Южнославянския пансион в Николаев Тодор Минков с  писмо 
от 28 септември 1874 г. В него известният наш славянофил, след като допуска, 
че „подателят на това писмо“ майор Осман бей вече е познат на професора по 
съчиненията си, изразява надеждата Дринов да остане доволен и от личното 
запознанство с майора, тъй като „той познава всички слабости на нашите вра-
гове“, пък и защото в негово лице българите виждали първия турчин „наистина 
образован и при това враждебно настроен против Турция“129. Самият Минков 
вероятно се е срещнал с Фр. Милинген/Осман бей/Вл. Андреевич по време на 
авторското турне на последния из Южна Русия във връзка с представянето на 
антиюдейската му брошура „Завладяването на света от евреите“ (лятото–ранна-
та есен на 1874 г.). 

Като най-вероятно място на срещата се очертава Одеса. Престоят на Ос-
ман бей/Вл. Андреевич в това черноморско пристанище не може да е останал 
незабелязан от тамошната българска колония. Цяла Одеса, както свидетелстват 
съвременниците, била окичена с „триаршинни афиши“, с които се обявявали 
лекциите му и се анонсирало излизането на петото и шестото издание на „За-
владяването на света от евреите“130. Тезите, развити в брошурата, станали обект 
на ожесточена дискусия и на страниците на излизащия в града „Одесский вест-
ник“, който често застъпвал пробългарски позиции и поради това се следял с 
внимание не само от българите в Русия, но и от тези в Османската империя131. На-
пълно възможно е обаче Осман бей да е посетил и самия Николаев, където също 

127 Стамболски, Хр. Автобиография, дневници и спомени. Т. 2 (1868–1877). София, 1927, 
24–25. 

128 Вж. Василев, К., Б. Тодорова-Петкова. Към историята на Народната библиотека в 
София. – Известия на Държавна библиотека „Васил Коларов“ за 1957–1958. София, 1959, 
с. 530,  № 259.   

129 НБКМ–БИА, ф. 111, а.е. 195, л. 1–2.
130 Лернер, О. Майор Осман-бей пред судом здравого смысла. По поводу книги „Покорение 

мира Евреями“. Одесса, 1874, с. 9, 46.
131 Български автори в руския периодичен печат 1854–1864. Статии, дописки, писма. Т. 1. 

Издирила и подготвила за печат Ц. Унджиева. София, БАН, 1982, 17–19; Забунов, И. Болгары 
Юга России и национальное болгарское Возрождение в 50–70-е гг. ΧΙΧ в. Кишинев, Штиин-
ца, 1981.
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да е рекламирал книгата си и където да е осъществил контакта с Тодор Минков. 
Първия аргумент, който можем да изтъкнем в подкрепа на горната хипотеза, е, 
че по онова време железопътните комуникации Одеса–Харков, Харков–Никола-
ев вече давали възможност за бързо придвижване между тези руски градове132. 
Вторият косвен аргумент е, че и в Николаев, както и в повечето градове на Южна 
Русия, антисемитските настроения също имали солидни корени133.

Полемиката в „Одесский вестник“, развихрила се по повод брошурата на 
Осман бей, ще да е привлякла вниманието на българите и с едно частно об-
стоятелство – замесването на името на добре познатия за тях полски ренегат 
Михаил Чайковски/Садък паша134, който по това време с личното разрешение 
на императора се бил завърнал в Русия и изживявал дните си в уединение в 
семейното си имение. Позовавайки се на неговия авторитет, Осман бей/Вл. Ан-
дреевич твърдял, че с финансовата помощ на барон Ротшилд по време на Крим-
ската война бил създаден специален еврейски батальон, чрез който еврейският 
магнат уж се опитвал да установи своето господство в Палестина135. Всъщност 
Осман бей преекспонирал участието на евреи доброволци в казак-алая на М. 
Чайковски – една идея, за която се знае, че била вдъхновена от Адам Мицкевич 
и която имала за цел да привлече към полската национална кауза живеещото 
в полските земи  многобройно еврейско население, без обаче да го лишава от 
собствената му идентичност136. Така тенденциозно, както била разказана от Ос-
ман бей, историята с еврейския батальон едва ли е предизвикала симпатии у 
българските читатели на „Одесский вестник“. За съжаление, не сме в състояние 
да кажем нищо по-определено, тъй като липсват каквито и да било изследвания 
за отношението на българите, установени или емигранти в Русия, по еврейския 
въпрос. Ако съдим по общите нагласи сред българите през ХІХ век137, би могло 
да се предположи, че широко разпространените в Русия и особено в южната £ 
част (където предимно се заселвали нашите сънародници) негативни стереоти-
пи спрямо евреите едва ли са отминали българските колонисти. Що се отнася 
до конкретния случай с Т. Минков обаче, дори срещата му с Осман бей да е 
съвпаднала с антиеврейското „турне“ на последния, по-вероятно изглежда ин-

132 Brower, D. The Russian City between Tradition and Modernity, 1850–1900. University of 
California Press, 1990, p. 91.

133 За статута на евреите в града и антисемитските нагласи в него  вж. Шитюк, М., В. Щукiн. 
Еврейскье населення Херсонскої губернїі в XIX-на пoчатку XX століт. Миколаїв, 2008; Aronson, 
M. Troubled Waters: Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia. University of Pittsburgh Press, 
1990, p. 44; Kleir, J. Russian Jews and the Pogroms of 1881–1882. Cambridge University Press, 2011, 
p. 115, 426.

134 Смоховска-Петрова, В.  Михайл Чайковски – Садък паша, и Българското възраждане. 
София, 1973.

135 Лернер, О. Цит. съч., 54–55; [Милинген, Фр.] Покорение мира евреями. Сочинение 
Майoра Осман бея. 5. изд., дополненное и пересмотренное. Одесса, 1874, 54–55.

136 По-подробно за еврейските участници вж. у Duker, A. Jewish Volunteers in the Ottoman-
Polish Cossack Units during the Crimean War. – Jewish Social Studies, 16, 1954, № 3; Koropecky, R. 
Adam Mickiewiz: the Life of a Romantic. Cornell University Press, 2008, 449–451.

137 За тях вж. Тодорова, О. Между стереотипа и действителността: Евреите в българската 
словесност от началото на ХІХ в. до Освобождението. – Литературна мисъл, 2000, № 1, 73–90.
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тересът на българина да е бил провокиран не толкова от юдеофобските писания 
на нашия герой, колкото от другите му публикации, появили се до това време 
в Русия, които се отличавали с остра критичност към държавата на султана и 
поставяли под съмнение политическото £ бъдеще138. 

Но каквито и да са били съображенията на Минков, препоръката му оче-
видно изпълнила ролята си, защото месец по-късно, на 24 октомври 1874 г., 
Осман бей вече бил в кореспонденция с М. Дринов в Харков139. От писмото му 
разбираме, че към момента е отседнал в хотел „Славянский базар“ в Москва и 
че току-що се бил завърнал от Санкт Петербург, където имал среща с един кни-
жар, който му обещал да издаде неговата книга върху дервишите, но нищо не 
се получило. В обичайния си стил Осман/Владимир не пропуска да изтъкне и 
трагичното си финансово положение и да подчертае, че разчита на подкрепа от 
страна на Дринов и колегата му, професора по църковна история в Харковския 
университет Амфиан Степанович Лебедев140. Заедно с писмото той изпраща и 6 
страници от някаква статия, която бил обещал на „господин Степанович“ (веро-
ятно, както се разбира от контекста, проф. Лебедев), срещу което очаква да му 
изпратят 40 рубли. Не е ясно за какъв текст става дума. Възможно е Фредерик/
Осман да е писал нещо за проектираното по това време от Лебедев списание141, 
което обаче професорът, доколкото ни е известно, не успял да издаде. В писмо-
то до М. Дринов Осман бей съобщава и друга интересна подробност за конта-
ктите си от този период – за срещата му с известния руски консервативен фило-
соф и бивш дипломат на Балканите Константин Леонтиев142. На него Фредерик/
Осман предал „своите ориенталски анекдоти“, но не се осмелил да му поиска 
по-конкретна финансова или друга помощ. В по-късните си произведения Фр. 
Милинген/Осман бей, вече след като е скъсал връзките си с Русия, ще се изкаже 
доста пренебрежително както за К. Леонтиев, така и за редакторите М. Катков 
и А. Краевски143, в чиито издания доста активно сътрудничел с антиосмански и 
антиислямски материали в началото на престоя си в Русия. Това било сътруд-
ничество, което очевидно удовлетворявало и двете страни. Руските редактори 
можели да се позоват на един „вътрешен“ свидетел, за да подкрепят тезата си 
за неизбежната гибел на  държавата на султана, а Фредерик – да преведе, само 

138 Вж. напр. [Милинген, Фр.] Турки и их женщины...; Осман Бей [Милинген, Фр.]. Кто 
будет султаном после Абдул Азиса. Вопрос о престолонаследии в Турции. — Русский вестник, 
1874, № 7, 176—211; Осман бей [Милинген, Фр.]. Турецкое духовенство и дервиши. – Русский 
вестник, 1874, № 9, 212–240; № 10, 560–593 и др., които, за съжаление, не са ни достъпни.

139 НБКМ–БИА, ф. 111, а.е. 354, л. 37. 
140 За него вж. Куденко, Л. Историк церкви профессор Харьковского университета Амфиан 

Степанович Лебедев. – В: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії/ Збірник науко-
вих праць. Харкїв, 2000, 132–137.

141 За идеята си да издава списание в Харков проф. Лебедев пише в писмо до М. Дринов от 
29 май 1874 г. (НБКМ–БИА, ф. 111, а.е. 172, л. 5–6).

142 За позициите на Леонтиев по Източния въпрос по това време вж. Хатунцев, С. К вопросу 
об эволюции воззрений К. Н. Леонтьева на славяно-греческие взаимоотношения в 60-х–начале 
70-х годов ΧΙΧ века. – Славяноведение, 1, 2007, 3–16.

143 [Millingen, Fr.] Révélations sur l’assassinat d’Alexandre ІІ…, 25–26, 42–45, 95–96. 
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с малки козметични промени и незначителни  идеологически нюанси, старите 
си произведения от английски и френски и така да намери начин за препитание 
на новото си местожителство. 

Въпреки че, както видяхме, антиеврейската му брошура се радвала на 
много добър прием сред руската публика, с изострянето на Източната криза от 
1875–1878 г. руският интерес към Осман бей все по-често се преориентира към 
опита му като османски офицер и възможността този опит да бъде употребен 
от руските военни специалисти. Така, през 1876 г., малко преди началото на Ру-
ско-турската война, той бил натоварен от генералния щаб на Кавказкия военен 
окръг да направи едно проучване върху крайбрежието на Черно море, което той 
с присъщата си мнителност и самовлюбеност – „за да не потъне – по собстве-
ните му думи – в чекмеджетата на щабните бюрократи“144, не се поколебал да 
публикува и в излизащия в Тифлис „Кавказкий сборник“145. 

Умението му добре да улавя повея на основните обществени настроения и да 
се приспособява бързо към тях, с което Фр. Милинген/Осман бей се отличавал, се 
проявява ясно още предната година, когато от 8 до 18 декември 1875 г., по време 
на посещение в Белград, отново изнесъл серия публични лекции. Спектърът им 
бил доста широк – от четене с обяснения на мемоарите на майка му „Тридесет 
години в харема“ до модерната история на Босна и Херцеговина с анализ на 
течащото там въстание и пикантни подробности за участващите във военни-
те действия османски офицери и администратори, но също и общ анализ на 
реформената политика на Портата и гаранциите, които трябва да се търсят от 
нея146. Засега не бихме могли да кажем доколко и дали това пътуване на „майор 
Владимир Андреевич Осман бей, сина на госпожа Мехемед Къбръзлъ паша“ 
(както той се представил пред сръбската публика) било свързано с вълната до-
броволци от Русия, които, насърчени от славянските комитети, започнали да 
се присъединяват към въстаналите си събратя на Балканския полуостров, а по-
късно участвали и в Сръбско-турската война. Но дори това поредно лекционно 
турне да нямало институционална връзка с руски официални или неофициал-
ни организации, самото присъствие на Фредерик/Осман/Владимир в „гореща-
та точка“ Сърбия спомагало за подсилването на имиджа му на защитник на 
правата на потиснатите под властта на султана християни. Както се разбира, 
например, от едно писмо, съхранявано в архива на дееца от букурещкия кръг 
Кириак Цанков, на път за Белград Осман бей вероятно се спрял в Букурещ и 
подновил контактите си с Любен Каравелов и радикалите, групирани около 
него. Писмото на френски език, подписано от „Влад. Османбег“, е изпратено от 
Белград и носи дата 30 ноември [1875]. В него подателят, след като съобщава 

144 [Millingen, Fr.] Les Russes en 1877–78 (Guerre d’Orient) par le major Osman bey Kibrizli-
zadé. Berlin, Frédéric Luckhardt éditeur, 1889, 72–73. 

145 Осман-бей, майор [Милинген, Фр.] Воспоминания 1855 года…; Срв. също Осман бей 
[Милинген, Фр.] Заметки о турецкой армии. – Военный сборник, 6, 1874, 338–355.

146 Српске новине, № 270, 3 декември 1875, с. 1350; № 277, 12 декември 1875, с. 1379; № 279, 
15 декември 1875, с. 1388.
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за своето пристигане в сръбската столица „със закъснение и с най-различни 
приключения“, уверява, че засега тук е съвсем спокойно, но „навсякъде се про-
веждат сериозни приготовления за напролет“, които се надявал наистина да се 
осъществят147. Към писмото до К. Цанков Осман бей прибавя и още едно, което 
било предназначено за друг известен представител на революционната емигра-
ция и активен участник в преговорите със сърбите от този период – Димитър 
Ценович148. Понеже не знаел адреса на последния, Владимир/Осман моли то да 
му бъде предадено на ръка149.  

Писмото до К. Цанков дава допълнителна информация, че Осман бей и Ка-
равелов, който по онова време вече издава сп. „Знание“, не просто се познавали 
и си допадали, но и че контактът помежду им бил достатъчно интензивен, за да 
се държат те един-друг в течение за своите занимания и да споделят плановете 
си. Така, „Владимир Османбег“ моли Цанков да предаде на Каравелов, че засега 
не възнамерявал да пише статията върху проституцията, за която редакторът 
на „Знание“ го помолил, тъй като намира, че тя нямало да се възприеме като 
подходящо четиво за жени и младежи и щяла да намали тиража на списанието 
му. Както вече отбелязахме, Каравелов очевидно следял с внимание публика-
циите на своя „колега“. Доказателство за това са както позоваванията на името 
„Милинген“ в Каравеловата публицистика, така и фактът, че нашумялото съ-
чинение на Осман бей „Турците и техните жени, султанът и неговият харем“ 
фигурира в описа на книгите от личната Каравелова библиотека150. Вероятно не 
без връзка с това обстоятелство сред българската диаспора в Румъния се ражда 
и първият превод на български език на Осман-беево произведение. Сериозно 
впечатлен от „харемските“ творби на Мелек ханъм и на нейния син, година пре-
ди смъртта си от страниците на своя вестник „Знаме“ Христо Ботев съобщава, 
че се бил захванал с превода на тези две „знаменити“, по думите му, съчине-
ния. Твърде възможно е, както предполага Д. Леков, поместеният във в. „Нова 
България“ през късната пролет–лятото на 1876 г. (вече след гибелта на поета) 
малък откъс от книгата на Осман бей за турските жени да е представлявал част 
именно от този незапазен днес Ботев превод151. Заслужава си да се отбележи 
обаче, че редакторът на „Нова България“ Рашко И. Блъсков и сам е проявявал 
интерес към творчеството на Осман бей. Така, в един от броевете на полити-
ко-литературното списание „Славянско братство“, което започва да излиза по 
време на Освободителната война (първоначално в Букурещ, а след това в Русе) 
и чийто „уредник“ отново е Р. Блъсков, се появява рецензия за друг един, със 

147 НБКМ–БИА, ф. 5, оп. 1, а.е. 6, л. 33–34. 
148 Стоjанчевић, В. Србиjа и Бугари 1804–1878. Београд, Просвета, 1988, 250–251.
149 За съжаление не успяхме да открием писмото на Осман бей сред оцелялата част от архи-

ва на Д. Ценович.
150 Срв. Василев, К., Б. Тодорова-Петкова. Цит. съч., с. 483, № 18. 
151 Леков, Д. За три обявени, но необнародвани превода на Христо Ботев. – Език и литера-

тура, 43, 1988, № 1, 23–26. Срв. Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. 1. Ред. Цв. Унджиева. София, 
Български писател, 1979, с. 193.  
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сигурност отпечатан след смъртта на Ботев труд на Осман бей – „Англичаните 
на Изток“152. Неизвестният рецензент се изказва ласкаво за съчинението и оче-
видно се солидаризира напълно с тезата на автора Осман бей, че „страхотиите, 
произведени в последните петдесят години от турските варварщини, трябва да 
ся отдадат на английското пагубно влияние“153.   

Впрочем, тъкмо с желанието си да отмъсти на англичаните за тяхната пер-
фидна политика на Балканите, която според него била в ущърб и на бившата 
му родина – Османската империя, и на новата – Русия, Осман бей обяснява и 
своето участие в Руско-турската война от 1877–1878 г.154 По време на войната 
го виждаме като офицер на Кавказкия фронт, където участва в обсадата на стра-
тегически важната крепост Карс. Независимо че по-късно той силно преувели-
чава своята роля за превземането на крепостта, удостоявайки сам себе си с пом-
позната титла „завоевателят на Карс“155, неговите военни заслуги едва ли могат 
да бъдат напълно отречени (показателно е, че за участието си във войната той е 
награден с орден „Св. Анна“ ІІІ ст.156). Приносът му обаче ще да се е изразявал 
най-вече в логистичната помощ, която Владимир/Осман оказва на русите. Тък-
мо на такава мисъл навежда изготвеният от него руско-турски разговорник157, 
чието предназначение, както ясно личи от застъпените вътре рубрики, било не 
само да улеснява руснаците при общуването им с турски говорещото население 
от района на бойните действия по такива важни въпроси като разквартирува-
нето на войниците, продоволствието и рекогнисцировката158, но и да подпомага 
руските щабни офицери при разпитите на заловените „езици“159. 

152 Срв. по-горе, бел. 19.
153 Славянско братство (Политико-литературно списание). 1, № 6, 26 май 1878, с. 54. 
154 [Millingen, Fr.] Les Russes en 1877–1878…, 22–23.
155 Между другото, открояващото се присъствие на Осман бей в лагера на обсадилите Карс 

руснаци не останало незабелязано от кореспондента на „Дейли нюз“, който отразявал събитията на 
Източния фронт. От отпечатания във вестника материал може да се заключи обаче, че дописникът 
погрешно взема Осман бей за преминал на руска страна дезертьор. Дописката датира от 4 ноември 
1877 г. (два дни преди превземането на Карс) и започва с описание на методите, чрез които руснаци-
те измъквали информация от заловените пленници. Последните били убеждавани да сътрудничат 
или чрез заплахи, или чрез подмамване с пари и дребни подаръци, като постепенно, давайки воля на 
фантазията си, те започвали да твърдят абсолютно невероятни неща. „Така – продължава кореспон-
дентът – скоро след битката ние се сдобихме с нещо с твърде съмнителна стойност. Един млад мъж, 
наричащ себе си Осман бей,  дезертирал от знамената на Пророка и обявил готовността си да стане 
отново християнин. Руснаците били очаровани, че са произвели един толкова изтъкнат обръщенец. 
Младият мъж обаче просто бил син на един английски доктор от Пера...“ (Forbes, A., J. MacGahan. 
The War Correspondence of the “Daily News” 1877, with a Connecting History of War between Russia 
and Turkey, to the Fall of Kars. Elibron Classical Series, 2005, 622–623).

156 Badem, C. Op. cit., р. 8.
157 [Милинген, Фр.].Турецкiй проводник для русского солдата. Слова и разговоры. Со-

ставленные Маiором В. Андреевичем Осман-Беком. Тифлис, Типография Еф. Хеладзе, 1877.
158 Показателни са например някои фигуриращи в разговорника фрази от типа: „Много ху-

бава стая, но малко студена“; „Ние сме петнадесет души и ти трябва да намериш място за нас“; 
„За животните ни може ли да се намери ечемик и трици?“; „Какво е разстоянието оттук до А?“ и 
пр. (Пак там, с. 49, 53–54, 56).  

159 Срв. например въпроси като: „Какъв чин имате?“; „Кой е вашият командир?“; „От Во-
енната академия ли сте?“; „Има ли при вас много чуждестранни офицери?“; „Във вашия лагер 
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На войната от 1877–1878 г. след години Фредерик/Осман ще посвети и 
един нарочен свой труд. Той няма само мемоарен характер. В него се съдържат 
и някои по-общи сведения за армиите на двете воюващи страни, за порядките 
в тях, за висшия команден състав и пр. Със самомнението на вещ професиона-
лист авторът анализира военните операции, включително и тези на българския 
плацдарм (напр. форсирането на Дунава и обсадата на Плевен), като не спестява 
критики както към руското, така и към турското командване заради пропуските 
им – било от стратегическо, било от тактическо естество. Не е пожалена и ди-
пломацията – особено остри са коментарите за граф Игнатиев160 заради недал-
новидния начин, по който водел преговорите по изготвянето на прелиминарния 
мирен договор от Сан Стефано. Прави впечатление обаче, че на самите българи 
в книгата не е отделено почти никакво внимание, те присъстват най-вече като 
фон и от текста не прозира някакъв особен авторов сантимент към тях161.

В тази връзка нека споменем, че не е изключено в първите дни на войната 
да са се пресекли за последен път пътищата на Фр. Милинген и Л. Каравелов. 
На 12/24 април 1877 г. – деня, когато бил прочетен манифестът, с който руският 
император обявил война на турския султан, Вл. Андреевич/Осман бей присъст-
вал на тържествената церемония в Кишинев, а след това придружил руската 
армия до Свищов, откъдето се отправил за новото си назначение на Кавказ-
кия фронт162. Между Букурещ, Плоещ и Свищов по същото време се движел 
и Л. Каравелов163. За разлика от българския си „колега“ обаче, който обичал да 
се позовава на авторитета му, Фр. Милинген (Осман Сейфи бей/Вл. Андреевич/
Къбръзлъ-заде) никъде в своите трудове не е отбелязал поименно нито Кара-
велов, нито когото и да е от другите си български контакти – било преди, било 
след Освобождението от 1878 г164. 

пристигнаха ли отново войски?“; „Строи ли се на еди-кое си място укрепление?“ и др. (Пак 
там, 61–63).  

160 Трябва да отбележим, че през април 1878 г. Вл. Андреевич/Осман бей изпраща частно 
писмо до Н. П. Игнатиев, опитвайки се да го убеди в риска от едно пълно оттегляне на руските 
войски от османска територия след края на военните действия и да привлече вниманието му 
върху пагубната роля на Великобритания за руските интереси на Изток (ГАРФ, ф. 730, оп. 1, 
 д. 691, л. 1–2).

161 Вж. [Millingen, Fr.] Les Russes en 1877–1878…, 1–66. След Освобождението книгата явно 
предизвиква интереса на родната публика и част от нея е преведена на български (срв. [Милин-
ген, Фр.] Русите през 1877–1878 г. Источната война. От майор Осман бей Къбръзлъ Зааде. Преве-
дено, поправено и допълнено от французското издание 1890. София, Типо-литография Б. Зилбер, 
1895). Доколкото ни е известно обаче, този труд на Осман бей не е използван от съвременните 
български историци, които се занимават с Руско-турската война от 1877–1878 г. 

162 [Millingen, Fr.] Les Russes en 1877–1878…, 22–23, 40.
163 Мирчева, К. Документи, свързани с дейността на Любен Каравелов (1872–1878). – Бъл-

гарско Възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник, 3, 2001, 178–182.
164 В житейските авантюри на Фредерик/Осман младото българско княжество щяло да заеме 

значимо място – включително два по-продължителни престоя на българска земя, придружени от 
първо издание на някои от бъдещите му конспиративни опуси. Но на тази част от неговата био-
графия и на влиянието, което оказал върху публичния живот на нашите сънародници в първите 
години на изграждането на нацията държава, смятаме да отделим подобаващото им внимание в 
друга публикация.



445

* * *

Беглите щрихи към ранната биография на Фр. Милинген/Осман бей, които 
нахвърлихме дотук, несъмнено се нуждаят от прецизиране и доуточняване, осо-
бено във връзка с няколкократните му престои в младите балкански държавици. 
Привличането в бъдеще на нови и непознати досега източници, каквито със 
сигурност ще се открият при един преглед на гръцката, румънската, сръбската 
и руската преса, а и в балканските и други чужди архиви, би спомогнало да се 
проверят изказаните от нас предположения. Някои може би ще се потвърдят 
и ще могат да се задълбочат, а за други е възможно да бъдат отхвърлени. Не-
зависимо от това обаче, струва ни се, че и на този етап вече добре се очерта-
ват основните тенденции във взаимоотношенията на известния международен 
авантюрист с неговите балкански и в частност български партньори. 

Макар да не можем по всички показатели да причислим нашия герой към 
класическите писатели „ориенталисти“, той все пак остава затворен в дискурса 
на „ориентализма“/„балканизма“. Въпреки че прекарва една немалка част от 
живота си в Османската империя, включително на Балканите, и би трябвало да 
познава османската действителност „отвътре“, а и независимо от факта, че за 
известен период и самият той е „османец“, Фр. Милинген/Осман бей предпочи-
та да следва западните литературни и обществени моди и да гледа на империята 
и нейните поданици с „външни“, европейски очи. Може би това, а не само на-
месата на Д. Ъркърт, е причината за краха на краткотрайния му флирт с „новите 
османи“. Тази нагласа най-вероятно се дължи на образователната и културната 
традиция, в която Милинген/Осман бей се формира и израства. Нерядко обаче 
неговите съображения при избора на проблематики и гледни точки са открове-
но прагматични – налагало му се да изкарва прехраната си с перо, затова търсел 
теми, които се харчели. Така, във викторианска Англия, където аболиционизмът 
бил в пика си, той пишел за робството; на Балканите подкрепял на думи всички 
иредентисти, но симпатиите му определено клонели към вече съществуващите 
балкански държави; в Русия кокетирал с антиислямизъм и антисемитизъм. Об-
ладан от мания за величие и непрестанно търсещ покровителството на високо-
поставени особи, от които се надявал да получи не само финансова подкрепа, 
но и чрез тях да се приобщи по някакъв начин към „голямата“ европейска ге-
остратегическа игра, за него Балканите били само една от многото политически 
карти, които прекроявал с лекота, поставяйки се било в позицията на една или 
друга Велика сила, било в ролята на независим експерт по Ориента. В същото 
време той с доста голямо основание разчитал на успех именно на Балканите 
– един сравнително добре познат му ареал, с все още недотам йерархизирани 
местни общества и с относително млади политически елити, където идеите му 
можели да се котират лесно, а публичните му лекции да събират достатъчно ау-
дитория. Българите (както, впрочем и всички „простосмъртни“, с които влизал 
в контакт) явно му изглеждали твърде незначителни, за да афишира публично 
своите връзки с представители на тяхната общност. Това обаче не му пречело да 
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се възползва, доколкото може, от българските си познанства, за да печели чрез 
тях както популярност, така и допълнителни средства за препитание.    

За разлика от Осман бей, чието отношение към българите може да се опре-
дели в най-добрия случай като приятелски резервирано, нашите възрожденци, 
както изглежда, приемат за чест личното си познанство с него и с удоволствие 
се позовават на неговия авторитет. Тази очевидна асиметрия във взаимоотноше-
нията със сигурност отразява поне две неща: първо – все още големия дефицит 
на самочувствие у нашите възрожденски интелектуалци, които, като не чувст-
ват собствената си тежест, търсят на всяка цена външна легитимация за своите 
виждания, и второ – типичния за предосвобожденската епоха български подход 
към чуждата книжнина и залегналите в нея политически идеи, които българите 
рядко усвояват в дълбочина, а предпочитат да ползват избирателно и конюнк-
турно – само дотолкова и дотам, доколкото и докъдето в момента тези чужди 
произведения и идеи обслужвали българската кауза.          

Всъщност, проследяването на контактите на Фр. Милинген с балканците, 
и в частност – с българите, оставя странното усещане за празнота. Има връзки, 
има „пренос“ на информация, но истински обмен липсва. Всяка от страните 
използва другата за своите цели и игнорира другата в същността £.

UNKNOWN PAGES FROM THE LIFE OF AN INTERNATIONAL 
AVENTURIER DURING THE THIRD QUARTER OF THE 19TH CENTURY:
BALKANISTIC VISIONS AND BULGARIAN CONTACTS OF FREDERICK 

MILLINGEN (alias OSMAN BEY) UP TO 1878

Keta Mircheva, Olga Todorova

(Abstract)

The first part of this study presents briefly the most important episodes of 
Frederick Millingen’s (Osman bey’s) biography in the broader context of his family 
history. Examined here are his various role-transformations and the manifold twists of 
his personal, national, religious and political self-identification. Attention is paid also 
to his literary works and political pamphlets, in which he appears as a representative 
of the 19th century “orientalism” and as a propagator of anti-semitism and right-
wing conspiracy thinking. A number of archival documents have been used in the 
second part of the study, shedding light upon Osman bey’s Balkan connections up to 
the Russo-Turkish war of 1878 and upon his views on the region’s future after the 
anticipated downfall of the Ottoman Empire in the years to come. The emphasis here 
is laid on Osman bey’s Bulgarian acquaintances and on the impact of his writings 
on Bulgarian reading audiences. The central question asked is how Bulgarian 
intellectuals and politicians exploited Osman bey’s authority and ideas to promote 
their own cause – the emerging Bulgarian nationalism.    
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ВЪПРОСЪТ ЗА ДРУГИЯ В СПОМЕНИТЕ 
НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ГИМНАЗИИ В СОЛУН

Любомир Георгиев 

„И душа,
ако желае да се опознае,
в душа чужда
трябва да се види отразена.
Врага и чужденеца видяхме в огледалото“1. 

Солун вече повече от две хилядолетия е най-важният град в Македония. 
До Междусъюзническата война (1913 г.) той представлява и най-яркото огнище 
на българската просвета в тази историческа област. През учебната 1880–1881 г. в 
града отварят врати мъжката гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и девическа-
та „Свето Благовещение“, които се намират под ведомството на православната 
Българска екзархия. Униатската българска гимназия в квартала „Зейтинлик“ е 
основана от „Ордена на лазаристите“ през 1886 г. Ускореното стопанско разви-
тие в началото на ХХ в. предизвиква Българската екзархия да открие в града и 
българска търговска гимназия през 1904 г.2

1. ИСТОРИОГРАФИЯ

Въпросът за българското просветно дело в Солун е изследван в много на-
учни трудове заради голямата му важност. В началото на 80-те години на ми-
налия век Воин Божинов прави сравнителен анализ на българската просвета в 
Македония и Одринска Тракия – двете области, останали под османска власт 
в края на ХІХ и началото на ХХ в.3 Неговият подход се оказва изключително 
продуктивен, затова и в тази статия представите на випускниците на солунски-
те български гимназии ще бъдат съпоставяни тъкмо с тези на българите, учили 
в Одрин.

1 Сеферис, Г. Аргонавти. Съвременна гръцка поезия. Кн. 1. Съст. Стефан Гечев. София, 
1997, с. 265. Тук Сеферис развива цитат от диалога „Алкивиад“ от Платон.

2 Енциклопедия „България“. Т. 6. София, 1988, 289–290.
3 Божинов, В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия (1878–1913). Со-

фия, 1982.
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Ангел Димитров обнародва важно изследване за българското училище през 
Възраждането4 пет години след излизането на монографията на Божинов. Ди-
митров отделя подобаващо място в общата картина на изследваните просветни 
центрове в Македония, когато разглежда териториалното разпределение на но-
вобългарската образователна система. Авторът търси и анализира влиянието на 
руснаци, французи и поляци в просветното дело. 

Въпросът за Другия предизвиква голям интерес в българската хуманитари-
стика. Книгата на Цветан Тодоров, посветена на темата, се радва на световна 
известност5.

Особено полезно четиво е и сборникът „Представата за Другия на Балка-
ните“, издаден през 1995 г.6

Съществени приноси по въпроса за Другия имат и учени от останалите 
балкански страни, по-специално от Гърция7.

Краткият преглед дотук показва, че съществува значителна като количе-
ство и качество научна литература, посветена на двата проблема – на българ-
ските гимназии в Солун, както и на Другия на Балканите. Следователно из-
следването на образа на Другия от гледна точка на випускници на училища от 
Солун изглежда едно полезно начинание, особено ако бъдат привлечени нови 
документи. Изворите, на които се опира тази статия, се съхраняват в Български 
исторически архив при Националната библиотека в София и значителна част 
от тях са останали непубликувани. Мемоарите са богати на разнообразни и ко-
лоритни сведения относно цялостния живот на гимназистите. Тук обаче ще се 
ограничим само с представите за Другия. Ще стане дума за вътрешния, близък 
Друг. Разглеждаме Другостта, която не е непреодолимо различие, а отличава 
взаимосвързани групи в едно общество, които общуват и повече или по-мал-
ко мирно съжителстват помежду си8. В разглеждания период разграниченията 
между младите нации са в незавършен процес на втвърдяване. Случва се от 
един и същ род от Македония да произхождат български учител, сръбски офи-
цер и гъркомани9.

От изследваните спомени разбираме как различни нации и вери взаимо-
действат помежду си, борят се за надмощие, но и си сътрудничат, познават 
силните и слабите си страни. В тях са описвани Другите българи (поданиците 
на българския цар и на султана, паството на Българската екзархия и на Цари-
градската патриаршия, православните и католиците, момчетата и момичетата, 
учителите и учениците); Другите християни (православните съседи – гърците, 

4 Димитров, А. Училището, прогресът и националната революция. Българското училище 
през Възраждането. София, 1987.

5 Тодоров, Ц. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. София, 1992.
6 Представата за Другия на Балканите. Съст. Н. Данова, В. Димова и М. Калицин. София, 1995.
7 Greece and the Balkans: Identities, Perceptions and Cultural Encounters since the Enlightenment. 

Ed. D. Tziovas. Burlington, 2003.
8 Тодоров, Ц. Цит. съч., с. 7.
9 Бошнакова, М. Солунските българи в навечерието на Балканската война (Спомени на 

Георги Божков). – Българска етнология, 29, 2003, № 2–3, с. 176.
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православните славяни – руснаците, Другите християни – арменците и католи-
ците (французи и унгарец); Другите вери (евреите; циганите; мюсюлманите – 
турци, албанци и черкезин). Главно внимание в представяния доклад е отделено 
на спомените за Солун. Мемоарите на ученичките и учениците от Одрин съм 
използвал за съпоставка, защото съм написал отделни проучвания за тях10.

2. ИЗВОРИТЕ В БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ

Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ (НБКМ–БИА) притежава най-обемната колекция от извори за 
българската история от епохата на националното Възраждане. Архивът е из-
ключително богат с документален материал специално за революционното дви-
жение и за просветното дело в Македония, поради което усилено е изследван и 
копиран от учени от България и Република Македония.

Статията се основава най-вече върху документи от НБКМ–БИА, ф. 867 
– Кирил Терзиев. Във фонда са събрани многобройни биографични бележки 
и спомени на випускници на солунските гимназии, защото Терзиев е работил 
като съставител на алманах „Солун“11. От ф. 867 на НБКМ–БИА особен инте-
рес във връзка с разглежданата тема представляват спомените на Иванка Стан-
кова-Генкова, Екатерина Жилева-Котова, Георги Константинов и стиховете на 
Любомир Бобевски. Заради изключителната им ценност мемоарите на Георги 
Божков, съхранявани в същия фонд, са публикувани12.

Възпоменанията на Константин Кондов относно неговото учение в града 
на св. св. Кирил и Методий се съдържат в неговия фонд № 326 в НБКМ–БИА. 
В списание „Илюстрация Илинден“ са излезли части от спомените, които се 
отнасят до революционната дейност на фондообразувателя13. Онези места от 
мемоарите обаче, в които се споменават учението му в Солун и отношението 
му към Другите и които са използвани в настоящата статия, остават неотпеча-
тани, вероятно защото съставителите на списанието не са ги възприемали като 
достатъчно важни.

Картината се допълва от статии от два сборника, посветени на солунските 
български гимназии. Някои от техните автори имат свои архивни фондове в 
Български исторически архив14.

10 Георгиев, Л. Въпросът за другия в спомените на възпитанички на Одринската девиче-
ска гимназия. – Библиотека, 2–3, 2010, 62–72; Georgiev, L. The education of the Bulgarians in 
Adrianople in the light of documents from the National library in Sofia. Lecture in the International 
Symposium “Edirne in the archival resources of the balkan countries”. Edirne, 21–23.10.2010.

11 Този алманах остава непубликуван.
12 НБКМ–БИА, ф. 867 (Кирил Терзиев), а.е. 25, л. 1–22, издаден от Бошнакова, М. Цит. съч.
13 Страници из миналото (Извлечение от дневника на Коста Кондов). – Илюстрация Илин-

ден, 2, 1929, № 3, 7–10; № 4, 1–6; № 6, 11–13.
14 Божил Райнов – НБКМ–БИА, ф. 806; Царевна Миладинова – НБКМ–БИА, ф. 843; Семеен 

фонд „Анастас и Спас Разбойникови“ (необр.) – НБКМ–БИА, ф. 902.

29 Българското възрожденско общество...
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Сборник „Солун“15, издаден през 1934 г., има препоръка от три важни ин-
ституции – Министерството на народното просвещение, Светия синод и Ми-
нистерството на войната. Неговата цел е да бъде не просто историческо и мемо-
арно четиво, а едно послание към българската младеж, което да я възпитава в 
преклонение пред националните идеали. Неслучайно в подбраните в сборника 
текстове няма много място за лични човешки истории и колоритни детайли. 
Там в строги черно-бели щрихи са очертани разцветът и трагедията на бъл-
гарщината в македонския град. Спомените на Царевна Миладинова „Епоха и 
люде“ например обрисуват изявени българи от различни краища, но само бъл-
гари. По времето, когато е съставен сборникът, болката и надеждите за Македо-
ния са все още твърде силни. Злобата на деня тогава не е отстъпила мястото си 
на стремежа към обективност и помирение.

Приемственост, но и промяна се наблюдава в друг сборник от 1970 г., пос-
ветен специално на историята на българските училища16. Големият град на 
Егейско море е представен преди всичко като арена на героичната и трагична 
епопея на българщината. Формален признак на континуитет са препечатаните 
от предишния сборник спомени на Царевна Миладинова. Дистанцията на вре-
мето обаче смекчава противопоставянето на Другия. Официалната политика на 
интернационализъм, господстваща в България през 60-те години на миналия 
век, слага по-различен отпечатък върху текстовете, в сравнение с официалния 
национализъм, който определя духа в тях през 30-те. В спомените, публику-
вани през 1970 г., виждаме вече и един пъстър, космополитен Солун, където 
отделните националности умеят да работят и да празнуват заедно. Павел Шатев 
сравнява Солун от последните години на османското владичество с мозайка от 
различни народности с различен расов и религиозен произход, групирани по 
махали, със самоуправление и свободи17.

В НБКМ–БИА е обособена сбирка „Портрети и снимки“, която съдържа 
многобройни визуални материали за Македония. Фотографиите, в които при-
състват българските училища, ученици и учители, могат да бъдат намерени в 
каталога на сбирката под редни думи „Гимназии – Солунски“.

1. Другите българи

А) Българите католици

Г. Божков споменава българите католици от източен обряд между другото, 
като не им отделя особено внимание. Той пише просто за „Зехтинлика – бълга-
ро-католическото училище „Унияти“ под покровителството на Ордени“18.

Йероним Стамов е автор на специална статия „Зейтинликът при Солун“ 
в сборника от 1934 г. В нея българската католическа гимназия категорично е 

15 Сборник „Солун“. София, 1934.
16 Пламъкът на солунския светилник. (Юбилеен сборник). Съст. Й. Ванчев.  София, 1970.
17 Пак там, с. 105.
18 Бошнакова, М. Цит. съч., с. 176.
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представена в положителна светлина. Високо са оценени качеството на учеб-
ния процес, организиран от монасите лазаристи, както и уменията на учители-
те. Основният критерий на Стамов обаче е отношението към българската на-
ционална идея. За преподавателите чужденци най-важното е, че били големи 
приятели на българския народ и на Македония19. „Зейтинликът“ бил полезен, 
понеже мнозина негови възпитаници загинали като комити, други пък служили 
на българската кауза в Македония като учители и офицери. Тяхната саможерт-
ва кара Йероним Стамов да възкликне „Хвала на отците лазаристи!“20. Накрая 
авторът поставя онези от завършилите „Зейтинлика“, които имат успехи като 
стопански предприемачи, банкери и занаятчии.

Одрин е центърът на българите католици от източен обред. Това обстоятел-
ство е главна причина, поради която православната Българска екзархия основа-
ва мъжката гимназия „Д-р Петър Берон“ тъкмо в този град21, като опит за про-
тиводействие на капиталическата пропаганда. За отношението към „другите“ 
гимназисти особено показателни са спомените на Благой Златарев, който пър-
воначално учи в католическото22, а после – в православното българско училище. 
Прави му впечатление, че униатите също отбелязват тържествено празника на 
българската писменост и култура 11 май, но празнуват затворени в своето учи-
лище и подчертано отделно от православните си сънародници. Авторът обоб-
щава: „учениците от двете български гимназии не общуваха помежду си, но и 
не враждуваха“. Причината Златарев да смени училището си не е недостатъци 
в образованието, а натискът върху него да смени вярата си. Баща му без коле-
бание го премества от католическата гимназия, защото според неговото мнение 
ако момчето стане униат, то ще бъде изгубено за българската народност23.

Първите опити за създаване на женско православно училище в Одрин също 
се обосновават със заплахата от католическата пропаганда24. Униатката Велика 
Проданова, родом от Одрин, е випускничка на католическата гимназия. Това 
обаче не £ попречва да преподава френски език в православното девическо учи-
лище и да се омъжи за учител по история от гимназията „Д-р Петър Берон“25. 
Сведението означава, че през 90-те години на ХІХ в. разликите в християнското 
вероизповедание не представляват пречка за работа или за брак в българската 
общност.

19 Сборник „Солун“, с. 321.
20 Пак там, с. 326.
21 НБКМ–БИА, ф. 641, а.е. 36а, л. 9.
22 Министерството на народното просвещение в София признава дипломите, издавани от ка-

толическата гимназия, а едни и същи диригенти ръководят нейния училищен оркестър, както и 
онзи на „Д-р Петър Берон“. Католическата гимназия предоставя убежище на православните учащи 
през войната 1912–1913, дори и на гръцкия пансион. След като бива закрита на 9 октомври 1929 
г. след 65 години съществуване, тя пренася библиотеката си в гр. Стара Загора (Пак там, л. 9–11).

23 Пак там, л. 436–444.
24 Руската дипломация подклажда силна съпротива срещу посещаването на униатски учи-

лища от българки. В писмо до Найден Геров от 1865 г. пише следното: „Девиците католички са 
по-опасни от мъжете, понеже във Франция вярата се поддържа преимуществено от жените“ (Из 
архивата на Найден Геров. Кн. 1. Ред. Т. Панчев. София, 1911, док. № 1625, 988–989).

25 НБКМ–БИА, ф. 641, а.е. 37, л. 219.
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Приведените примери доказват, че българите католици са мислени като 
много близки, но все пак като различни от православното мнозинство. Вероиз-
поведната Другост в рамките на християнството се възприема толерантно, като 
особеност, а не като проблем.

Б) Българите мюсюлмани

Д-р Антон Филоктечев описва със симпатия своите ученици мюсюлмани. 
Помачета го молят да им намери „Под игото“ от Иван Вазов, въпреки че са съв-
сем наясно, че този роман е забранен в Османската държава. Учителят им отказ-
ва от предпазливост. Гимназистите мюсюлмани все пак успяват да си намерят 
книгата и се хвалят пред него с прочетеното. Българи мюсюлмани от Мъгленско 
дори участват във Вътрешната македоно-одринска революционна организация 
(ВМОРО). Помаци, възпитаници на Филоктечев, достигат високи постове в 
турската администрация и по думите на техния преподавател ВМОРО вире-
ела най-добре тъкмо в техните околии, въпреки доносите на гърците26.

В) Сънародниците от свободна България

В спомените са очертани някои различия между българите, разделени от 
двете страни на държавната граница27. Д-р Антон Филоктечев споменава раз-
вращаващото влияние, което поданици на цар Фердинанд Сакскобургготски 
оказват върху солунчаните. Докторът пише за „разгулния живот на някои мла-
ди учители из свободна България, заедно с някои наши македонски учители, 
със слаба вяра в себе си и с разчет на частни сметки и интереси“. Филоктечев 
обвинява тези младежи, че смятали чрез вечеринки и гуляи да вестяват култура 
между народа, вместо да сторят това чрез „изказване болката на душата му – 
свободна Македония“28.

Константин Кондов подчертава своята принадлежност към етнографска-
та група на мияците29. С интерес и съпричастност пише за своите съученици 
бързаци, мърваци и вардарци. За любознателността на автора към различните 
български етнографски групи показателно е твърдението му, че населението на 
остров Тасос били потомци на „чисти шопе“30.

Кондов изпитва на свой гръб „македонофобията“ на българските управ-
ници, предизвикана от убийството на дипломатическия ни представител в Ца-
риград д-р Георги Вълкович и министъра на финансите Христо Белчев през 

26 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 20.
27 Противобългарската политическа доктрина на македонизма не пречи да обърнем внима-

ние върху съществуващите регионални отлики между сънародниците ни от различните области и 
селища. Авторите на разглежданите спомени са български патриоти. Идеалът им е освобождени-
ето на Македония и Тракия, което цитираните мемоаристи разбират като присъединяване на тези 
земи към България. Свидетелство за българщина е техният личен житейски избор – да прекарат 
старините си и да оставят мемоарите си в София. 

28 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 16.
29 НБКМ–БИА, ф. 326, а.е. 4, л. 61–63.
30 Пак там, л. 129.
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1892 г. Според Кондов тогава властите „станали безогледни към всичко маке-
донско“31. Възползвайки се от положението си на юнкери и от военната си уни-
форма, Кондов и Борис Сарафов вдигат скандал на един софийски стражар, 
защото изпсувал някакъв продавач на „мама ти македонска“. Началството на 
Военното училище наказва юнкерите за дръзкото им поведение към държавния 
служител32.

Българската военна форма носи важно значение и в спомените на Ст. Топу-
ков за живота на солунската търговска гимназия. Авторът се умилява от „мили-
те български старци“ и добре подредените училище и черква, които е наблюда-
вал по време на учебна екскурзия в гранично селище в Царство България. Той 
обаче е поразен тъкмо от стегнатите войници и офицери и прави благоприятно 
сравнение за „наш левент офицер, под чиято тежка шинела можеха да се побе-
рат най-малко двама гръцки войници слабушки“33.

Различията в поданството на българите на границата между ХІХ и ХХ в. 
дават отражение върху техните представи за Свой и Друг. Другият българин 
може да бъде враждебен или пък да предизвиква възхищение. Регионалните 
особености обаче съществуват едновременно с чувството за национално един-
ство и са в подчинено положение спрямо този по-висок идеал, олицетворяван в 
образа на българските екзархия, държава и армия.

2. Другите християни

А) Другите православни 

– Православните съседи – гърците
Гърците се посочват в спомените като главния противник. Докато с въз-

приемането на католическата вяра човек попада сред Другите българи, докато 
потурчването по онова време е изключение, то погърчването не е рядко среща-
но и означава безусловно не само загуба за младата българска нация, но и чиста 
печалба за врага.

Стереотипите за гърците, оформили представите на гимназистите от Со-
лун и Одрин, са изграждани в продължение на столетия. Още за средновеков-
ните българи по отношение на гърците доминира „образът на врага“. И след 
приемането на християнството от българите (около 865 г.) гърците продължават 
да се възприемат като хитри и коварни34. Заради пословичната хитрост на гър-
ка, средновековният българин го оприличава на лисица35.

31 Пак там, л. 67.
32 Пак там, л. 68.
33 Сборник „Солун“. София, 1934, 331–332.
34 Ангелов, П. Чуждите народи през погледа на българите. – В: Проблемът за другия: кул-

турно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти. Десета лятна науч-
на среща. Варна, 2002, 135–144.

35 Статева, Е. Балканските представи за „другия“ през вековете (Аспекти на формирането). 
– В: Балканите – многоликите измерения на европейската култура. София, 2010, с. 192.



454

След като завладява Балканския полуостров, османската държава, както 
първоначално и Вселенската патриаршия, отдава важно значение на правосла-
вието, а не на народността36. През ранното Българско възраждане отношение-
то към елините е противоречиво. Личности като Неофит Рилски, Константин 
Фотинов и Иван Богоров са прогръцки настроени, за разлика от други, като 
стоящия на противоположни позиции Васил Априлов. Към средата на ХІХ в. 
обаче, когато става сблъсък между националните платформи и се налага „Ме-
гали идея“, отрицателното взима превес във взаимните представи. Гърците за-
почват да гледат на българите вече като на съперник в подялбата на османското 
наследство и оръдие на панславизма37.

В края на ХІХ в. и началото на ХХ в. фолклорното мислене още е живо у 
българския народ, като оказва влияние включително и върху най-образованите 
му слоеве, към които се числят гимназистите. В народното творчество гърци-
те са мислени противоречиво. От една страна, съществува пословицата „Ако 
в гора – вълци, ако в черква – гърци“. От друга страна обаче, на гърците се 
признава родолюбие, съгласие в общонародните дела, които липсват на бълга-
рина. Гъркът е по-нежен любим, по-пламенен родолюбец, по-ученолюбив. Пе-
сен призовава момата да си вземе за съпруг гърче търговче, а не груб българин 
орач38.

Стереотипът39 за гърка в спомените на българите, учили в Солун, катего-
рично изпъква като отрицателен. Сред основанията за това са обстоятелствата, 
че през Междусъюзническата война (1913 г.) именно гърците отнемат града от 
българите, като солунската българска гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е 
завладяна след кърваво многочасово сражение.

Границите сред православните християни на Балканите първоначално из-
глеждат размити, но постепенно се очертават в обстановката на безмилостна 
война между национални идеологии. Георги Божков си спомня как Своето ста-
ва Чуждо, Друго: „Така някои мои близки почнаха да прибягват до чуждото. 
Някои се ожениха за гъркини и забравиха рода си. Станаха учители в гръцки 
училища...“40. Именно роднини гъркомани нападат и раняват на пет места баща 
му, защото преместил Георги от гръцко училище в българско41. Георги Божков 
цитира една негова роднина, гъркиня по произход, която му казвала на гръцки: 
„Имам клетва от баща ми, където и да видя българин, да му счупя главата“42.

36 Данова, Н. Взаимната представа на българи и гърци ХV–средата на ХІХ в. – В: Предста-
вата за Другия на Балканите, с. 180.

37 Данова, Н. Взаимната представа..., 183–186.
38 Михова, Л. Народната литература като „безмитна зона“ в балканските книжовни контак-

ти. – В: Представата за Другия ..., с. 159.
39 Стереотип е опосредстваната представа, която група хора има за друга група или за самата 

себе си. Стереотипите помагат да се ориентираме за противопоставянето ние–другите (Данова, 
Н. – В: Представата за Другия..., с. 5).

40 Бошнакова, М. Цит. съч., с. 176.
41 Пак там, с. 177.
42 Пак там, с. 180.
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Този възпитаник на елинско училище, владеещ езика на Кавафис и Сефе-
рис, роднина на гърци, стига до крайност в омразата си към тях. Той им отрича 
правото да са хора, дори да са гърци: „Гърция е страна на мръсотията. Нечисти 
хора, нечистоплътни. Нищо човешко нема... От тая култура, дето сме чели, те 
нямат нищо общо. Говорят не гръцки, а влашки и албански“43.

Тук трябва дебело да се подчертае, че изразеното мнение е в контекста 
на конкретна трагична историческа ситуация, на национална катастрофа. То в 
никакъв случай не е представително за дългосрочните отношения между двата 
съседни православни народа. Дори в него е останала следа от преклонението 
пред великата култура на Елада.

Задълбочаването на противоречията с гърците в развитието на Българското 
възраждане се вижда ясно и в спомените на Константин Кондов. Неговият чичо, 
наречен Коста, взел участие в гръцкото въстание на остров Крит44. Бащата на 
Константин пък учил в гръцка класическа гимназия в Солун и владеел превъз-
ходно гръцки45. Самият Константин обаче се гордее с участието си в сбивания с 
деца от други нации и на първо място с гърчета, докато учи в българската гим-
назия в Солун: „Уличници гърци или турци, които дръзваха да ни апострофират 
или закачат, не веднъж бяха изпитвали по гърбовете и слабините си тежестта 
и силата на нашите въоръжени с боксове юмруци. Затова и турци, и гърци, и 
евреи с респект се отнасяха към българския пансионер и българската пансио-
нерка“46. Константин Кондов ясно изразява нетърпимостта си към гърците, 
когато пише за широките права на тяхното малцинство в България. По време 
на военни маневри през 1892 г. той и други юнкери от Македония са особено 
възмутени от небългарския колорит на градовете Пазарджик и Пловдив, къде-
то гърците имали владици, училища и читалища и си позволявали да развяват 
гръцки знамена на своите домове и магазини. Кондов възкликва с болка: „Каква 
разлика намирахме между обългарения Солун и задавения в гърцизъм Пловдив 
или „Филипополис“47.

В своята стихотворна възхвала на солунската българска гимназия по повод 
на нейния юбилей Любомир Бобевски не пропуска да очерни елинизма:

„И сградата голяма, иззидана чрез труд,
с надежди, благослови, в душата внесе смут,
в душата тесногръда на елина лукав,
безмилостно що плаши юмрукът ни корав!

43 Пак там, с. 190.
44 НБКМ–БИА, ф. 326, а.е. 4, л. 43. Вероятно става дума за някой от бунтовете, предше-

ствали голямото въстание от 1866–1869 г. Кондов споменава, че след като напуснал Крит, Коста 
постъпил в отрядите на Гарибалди, а оттам – в легията на Раковски.

45 Пак там, л. 47.
46 Пак там, л. 64.
47 Пак там, л. 69.
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В мъгла е непрогледна потънал тоя град
И влачим иго страшно от християнин брат
От грък ехиден, подъл, подвергнал ни без жал
На гаври род и племе, завет и идеал!“48

Мемоарите на възпитаниците на гимназията „Д-р Петър Берон“ изобил-
стват с хвалби за победоносни сбивания с гърчета и с обобщения от вида на 
„Омразата на гърците към българите, както навсякъде, така и в Одрин, пълнеше 
сърцата им“49. Развихреният национализъм и в Одрин също достига крайности 
като взаимното отричане на човешката същност на Другия50.

Все пак не липсва признание на човешките и професионалните качества 
на отделни гърци. Одринските българчета са лекувани и от лекари и аптекари, 
които са характеризирани като добри, съвестни, мили и благородни хора51. Се-
мейството на Елена Кавракирова било спасено от турска потеря в една гръцка 
къща, построена срещу българската черква „Св. Димитър“ в Солун52.

– Другите православни славяни – руснаците и сърбите
Руснаците се споменават в мемоарите най-често в положителна светлина. 

Наричани са „братя“. Когато Иванка Станкова-Генкова в спомените си търси 
корените на българското образование в Солун, тя подчертава руския принос. 
Става дума за килийното училище, открито от руския монах Исай през 1832 г. 
в метоха на манастира „Св. Георги Зограф“ в града53. Георги Константинов пък 
се гордее, че руският консул предпочита годишния акт на българската гимна-
зия пред този на гръцката54. Руски дипломати освобождават българи от затвора 
в Одрин. Проф. Петър Милюков впечатлява със знанията си гимназистите от 
тракийския град55. По време на обсадата 1912–1913 г. руснаците снабдяват де-
вическото училище с висококачествено брашно.

Кондов изброява историческите личности, предизвиквали възхищението 
на българските гимназисти. Сред тях изпъкват имената на четирима руски офи-
цери56. 

Сърбите липсват в Одрин, а техният брой в Солун е незначителен57. Все 
пак те се срещат в мемоарите. Лика Чопова-Юрукова си спомня присъствието 

48 Бобевски, Л. Фар на българщината (НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 87, л. 202–203).
49 НБКМ–БИА, ф. 641, а.е. 36а, л. 401.
50 Пак там, л. 435. 
51 НБКМ–БИА, ф. 641, а.е. 36а, л. 289–290.
52 НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 87, л. 219.
53 НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 29, л. 3.
54 НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 87, л. 211.
55 НБКМ–БИА, ф.  641,  а.е. 36а, л. 171, 285.
56 НБКМ–БИА, ф. 326, а.е. 4, л. 64. „Наши идеали и кумири бяха Раковски... Калитин, Ско-

белев, Столетов, Гурко“.
57 Към началото на миналия век в Солун живеели около 100 души сърби, всички временно 

живущи като чиновници и учители в сръбското консулство и училище и като комисионери за 
търговията със Сърбия (Кънчов, В. Македония. Етнография и статистика. София, 1900, с. 123).
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на солунски сърби на празника на светите Кирил и Методий58. Един от род-
нините на Г. Божков избира професионалното поприще на сръбски офицер59. 
Божков споменава сърбите като дейни участници в борбите между различните 
национални групи в Македония60. Той припомня случай с български офицер, 
син на посърбен дякон от Скопие, който през войната се предал на сърбите61. 
В неговите мемоари сърбите са близки, съперничещи Други, на които обаче не 
отделя много внимание.

Мемоарите съдържат не по-малко сведения за времето, през което са писа-
ни, отколкото за времето, което описват. За подчертано положителния образ на 
руснаците в текстовете ключово значение има обстоятелството, че те са записа-
ни в средата на петдесетте години на миналия век, когато русофилството няма 
алтернатива в българската историческа книжнина. Сърбите са представени в 
по-лоша светлина.  Следователно политическите противоречия се оказват по-
съществени за авторите на спомените, отколкото близостта по произход, език 
и култура.

Б) Западните християни – французи, италианец и поляци

За французите се разказва със симпатия и благодарност. Пансионът на гим-
назията „Св. св. Кирил и Методий“ е завещан от французин на име Бертран. 
Сред надзирателите там са назначени и французи62. В католическата гимназия 
в местността „Зейтинлик“ французите са поставени на първо място сред пре-
подавателите чужденци, които всички „били големи приятели на българския 
народ и на Македония“63. Французи и англичани оставят у своите възпитаници 
отлични впечатления като педагози64. Учителят от солунската униатска гимна-
зия O. Льовек придружава френските войски в Македония като военен свеще-
ник през Първата световна война. „Неговата чувствителна душа е изпитвала 
противоположни и изключващи се едни други чувства: радваше се за победите 
на Франция, но в същото време искрено скърбеше за съдбата на Македония и 
българския народ“65. Льовек и след войната продължава да работи „за доброто 
на Македония, за една автономна Македония“.

Наред с французите в мемоарите са описани и други представители на за-
падноевропейски нации. Колегата на Льовек, италианецът отец Алоати, прежи-
вява в Македония 37 години (1883–1920). Духовникът от Апенините построява 
девически манастир и организира практическо земеделско училище за бъл-
гарчета. Когато италианските войски се намесват на страната на Антантата на 

58 Пламъкът..., с. 128.
59 Бошнакова, М. Цит. съч., с. 176.
60 Пак там, с. 177.
61 Пак там, с. 186.
62 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 4.
63 Сборник „Солун“, с. 321.
64 Пак там, с. 328.
65 Пак там, с. 324.
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фронта в Македония, той възнегодува „Бог ще накаже тези, които помагат на 
сърби и гърци. Македония е българска...“66.

Така учителите от униатската гимназия в Солун са обрисувани като поло-
жителни, но и противоречиви личности на западноевропейци. Сложните харак-
тери впрочем се срещат изключително рядко в изследваните спомени, където 
Другите най-често ясно и окончателно са разделени на добри и лоши.

Преподавателите чужденци в православната солунска гимназия – францу-
зинът Бланшу, немецът Лигоние, полякът Шумлянски, турчинът Етхем ефенди 
– изглеждат почти побългарени. „Те взимаха участие в нашите общи интереси 
за постигане на истинска свобода на народа ни“67. Така професионалното приз-
вание дава възможност да се прекосят пределите на Другостта. Учителят, макар 
и немец или дори турчин, може да се превърне в един от Нашите.

Шумлянски не е единственият поляк, споменат с добро в мемоарите. Кон-
дов пише със симпатия за полския революционер капитан Потебня, който се 
сражавал срещу руснаците68. Българинът е благодарен на поляците от колежа 
на лазаристите за оказаното от тях гостоприемство спрямо него и особено за 
помощта на един техен духовник, благодарение на когото успява да се измъкне 
невредим от Солун69.

3. Турците

Директорът на солунската гимназия Божил Райнов описва солунския валия 
Галиб паша като пример за мъдър и справедлив османски държавник, който се 
отнасял твърде благосклонно към желанията на многобройните солунски бъл-
гари и бил въобще прозорлив човек70. В неговите спомени се откриват следи от 
лоялност към падишаха и уважение към „господарския“ народ: „Тогавашната 
училищна политика на солунските българи беше: покорност към турската власт 
с вътрешното убеждение, че рано или късно ние, българите, ще се разберем 
по-скоро със своите вековни владетели, отколкото с всички други. Ние бяхме 
почтени „турскоподани българи“71.

В спомените на Георги Божков се откроява само един индивидуален об-
раз на турчин и той определено е положителен. Става дума за „побългарения“ 
учител от солунската православна гимназия Етхем ефенди, заемал освен това и 
длъжностите секретар помощник на епархийския наместник и преводач в мит-
ницата. Етхем ефенди бил незаменим със своите знания по френски и немски 
език72.

66 Пак там, 322–323.
67 Бошнакова, М. Цит. съч., с. 179.
68 НБКМ–БИА, ф. 326, а.е. 4, л. 111–112.
69 Пак там, л. 108. 
70 Сборник „Солун“, 127–128.
71 Пак там, с. 132.
72 Бошнакова, М. Цит. съч., 179–180.
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Отношението на Божков към колективния образ на турците е противо-
речиво. Той е възпитаник на турско училище. Основанието за този избор на 
семейството му обаче съдържа отрицателно отношение към Другите. Георги 
постъпил в Солун в турско училище „за омекотяване на турската ненавист към 
къщата ни“73. Естествено,  могат да се предположат и други, прагматични при-
чини за това, доколкото владеенето на езика на господстващата нация изглежда 
твърде полезно за един османски поданик. Бащата на Георги Божков пък участ-
вал в местното управление на родния си град Енидже Вардар. Там „турците го 
обожаваха, но и го мразеха, защото беше и ръководител на околийския комитет 
на борбата“74.

Родителят на Кондов също бил османски първенец – сандъкемини (нещо 
като държавен ковчежник) в гр. Прилеп. За да изпълнява тази длъжност, той 
естествено владеел превъзходно турски език75. Както стана вече дума по-горе, 
Константин Кондов се гордее с участието си в сбивания с гърчета и турчета, 
но пише с уважение за благородните турски офицери от Одринския гарнизон, 
които плакали, когато узнали за гибелта на техния добър познат, учителя по 
математика – комитата Петър Васков76.

Особено интересни сведения по въпроса, пречупени през призмата на ези-
ковата другост, е оставил д-р Антон Филоктечев. В разрез с обичайните похва-
ли за високото качество на обучение в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“, 
той се оплаква, че там нивото на преподаване на книжовния османотурски език 
било незадоволително. Затова нейните възпитаници, които искали да следват 
в Цариград, трябвало да учат допълнително при арменци и при „корифея“ Зи-
хни ефенди. Стига се дори до ходатайство на българския екзарх пред турския 
министър на образованието, когато министърът признава „аз познавам бълга-
рите за крайно трудолюбив народ“. Въпреки положените усилия, слабият ос-
манотурски език на Филоктечев се оказва основна пречка пред следването му в 
столицата на Босфора77. Като не успява да научи книжовен турски в Цариград, 
той се връща в Солун, където преподава с успех български език. След като през 
1894 г. в турската гимназия въвеждат факултативно изучаване на български и 
гръцки, нашият сънародник успява да привлече шейсет ученици в своята група, 
докато гръцкият даскал – едва десет. Този факт е посочен като „един пример 
за българизма и гърцизма в Македония“. Филоктечев уточнява, че при него се 
записвали „солунски дьонмета78 и албанци, които хранели особени симпатии 

73 Пак там, с. 177.
74 Пак там, с. 177. Има се предвид комитетът на Вътрешната македоно-одринска револю-

ционна организация (ВМОРО).
75 НБКМ–БИА, ф. 326, а.е. 4, л. 47.
76 Пак там, л. 64. Сведението за състраданието към Васков намира потвърждение и в споме-

ни на одрински дейци.
77 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 11–15.
78 Дьонме (тур.) – вероотстъпник. Думата се използвала за означаване на ислямизираните 

солунски евреи (Данчов, Н., И. Данчов. Българска енциклопедия. Т. 1. София, 1936, с. 403). 
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към българите и учели български, макар и със зор“79. В разглежданите мемоари 
е представена картина на сътрудничеството между учителите от българската 
гимназия и техните колеги от турската гимназия. Филоктечев се хвали, че пре-
подавал частни и безплатни уроци по български език на полицейските начал-
ници и по този начин се сдобил с ценни връзки, които използвал за целите на 
революционната организация80. Без да подлагаме под съмнение това твърдение, 
добре е да се замислим от какви точно подбуди ръководители от репресивния 
апарат на османската държава изучават езика на подвластното население. Не-
съмнено обаче знанието е сила и взаимното разбиране между двата народа им 
носи повече полза, отколкото вреда.

Иванка Станкова-Генкова потвърждава, че турските чиновници говорели 
на български със селяните, защото македонските българи не възприели тур-
ския. Тя пише, че надписите на гарите били на три езика, например Юскюп на 
турски, Ескюп – на френски, и Скопие – на български език81.

Огромната разлика между българския и турския език е проблем и пред мла-
дежите, стремящи се към най-високо образование, и пред простите селяни, и 
пред ограничените от традиционния морал относно общуването им с чужденци 
жени в Македония отпреди един век. Деловите мъже – учители, администра-
тори, воини, обаче успяват да се справят с предизвикателството. Те осъзнават, 
че си струва времето и усилията да учиш чужд език, защото това е начинът да 
въздействаш успешно върху Другия, че без езикови познания не можеш нито да 
си сътрудничиш, нито да воюваш добре.

В спомените на тракийците срещаме многобройни и значими примери за 
взаимоотношенията между българи и турци. Тук ще се огранича само с един 
пример от Източна Тракия, доколкото тежестта в този текст е поставена върху 
спомените на македонците.

Парадоксално, но особена близост между българи и турци в началото на 
ХХ в. се създава в съвместната борба на двете нации срещу султанската дес-
потия. Истинско сътрудничество се постига при Младотурската революция от 
1908 г. Надеждата, че тя  ще промени коренно отношенията между балканските 
народи, особено между българи и турци, обхваща учениците и от двете одрин-
ски гимназии – българската „Д-р Петър Берон“ и турската „Идадие“. Гимнази-
стите започват да си гостуват взаимно по религиозни празници – Курбан байрам 
и Коледа – и се черпят щедро едни други „за доброто на общото ни отечество“. 
Посредник стават онези българчета, които учат в „Идадие“. Възпитаниците на 
„Д-р Петър Берон“ решават „да влезем в допир и с турчетата ученици от тази 
гимназия с цел да се създадат трайни познанства и приятелства, които биха 
улеснили работата ни като бъдещи културни и политически дейци за напредъ-
ка и доброто на държавата и народите ни“. Те осъществяват сътрудничество в 

79 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 19.
80 Пак там, л. 22.
81 НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 29, л. 6.
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сферата на политическото действие. Момчетата от двете нации заедно правят 
демонстрация за освобождаването от затвора на български учител, наклеветен 
от гърците. Именно ученик турчин излага от името на всички молбата за помил-
ването пред валията, който обаче я отхвърля високомерно82.

В спомените на възпитаниците на българските православни гимназии в 
Османската империя отношението към мюсюлманите турци е далеч по-поло-
жително, отколкото към православните гърци, дори и към славяните сърби. 
Причините за това може да се търсят в асимилаторските стремежи и успехи на 
младите християнски нации, докато мюсюлманите не представляват подобна 
заплаха. Вихърът на Балканските войни премахва турската власт над Македо-
ния и голяма част от Беломорска Тракия. Елада и Сърбия решително и трайно се 
настаняват в тези предели, за които претендира и българската нация. Национал-
ните държави прилагат много по-успешно етническо прочистване, в сравнение 
с което имперското владичество на османците определено изглежда по-малкото 
зло. Разбира се, не бива да се подценяват и особеностите на народопсихология-
та на българи, гърци, турци и сърби.

4. Евреите

Св. апостол Павел известява в своите послания, че при посещението си в 
Солун през І в. намерил там еврейска община и проповядвал в местната сина-
гога. След голямото изселване на евреи от Испания през 1492 г. огромно множе-
ство от тях се заселва в Солун. На евреите в Османската империя са отпуснати 
привилегии, които по принцип не се полагат на немюсюлмани – изплащат данъ-
ците си към фиска не лично, а чрез своите общини; освободени са от кошмарния 
„кръвен данък“; строителството на синагоги не се преследва с цялата тежест на 
закона83. През ХІХ в. в града на Егея намират убежище евреи от Русия и от 
Хабсбургската монархия84. Според две английски пътешественички, посетили 
Солун през 1863 г., в етнографско отношение това бил един еврейски град85. В 
края на ХІХ в. солунските евреи съзнават силата си, като даже злоупотребяват 
със своето надмощие. Не са редки случаите, когато те вадят нож дори на турски 
полицаи. Тогава от 118 000 солунски жители евреите са 55 000, следователно 
почти половината86. Така от края на ХV до средата на ХХ в. най-многочислената 
еврейска община на Балканите се намира в Солун.

Естествено, евреите често присъстват в спомените на училите в Солун бъл-
гари. Никой не пропуска потомците на Авраам, когато описва населението на 

82 Пак там, л. 443, 506–508.
83 Тодорова, О. Между стереотипа и действителността: Евреите в българската словесност 

от началото на ХІХ в. до Освобождението. – Литературна мисъл, 1, 2000, с. 75.
84 Кънчов, В. Цит. съч., 110–112.
85 Сборник „Солун“, с. 3. Англичанките определят Солун в историческо отношение като 

гръцки град, в етнографско – като еврейски, в политическо – като турски, а в географско – като 
български град и българско пристанище.

86 Кънчов, В. Цит. съч., с. 113, 140.
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града или празниците в него. Българите си позволяват понякога да се шегуват 
с тях. Когато множество шумни евреи се струпали да чакат Халеевата комета 
през 1910 г., един шегаджия ги залял с кофа вода и извикал: „Кометата пада“87. 
Като цяло обаче съществува взаимна симпатия между българи и евреи. Според 
Божков еврейското население било благоразположено към българската войска 
при превземането на Солун през 1912 г.88

Солунските евреи наемат български учители на синовете си, за да могат да 
водят кореспонденция с нашите търговци чрез българско писмо89. Тук ще при-
помним думите на Филоктечев за симпатиите на ислямизираните солунски ев-
реи към българската кауза и за интереса им към неговите уроци по български90. 
Интересът към езика на Другия е взаимен – в гръцкото училище, което посеща-
ва, Божков изучава и еврейски език. По време на Илинденското въстание (1903 г.) 
баща му се преоблича именно като евреин, за да се спаси от преследването на 
властите. Божков също потвърждава, че търговията в Солун тогава е в ръцете на 
еврейското мнозинство91. Въпреки това обаче, не може да се смята, че евреите 
образуват елита на града: всички хамали, метачи, чистачи на клозети са евреи92. 

Възпитаничките на гимназията в Одрин също споменават тамошните ев-
реи. Малките момичета не смеели да се качват на тавана, понеже големите им 
разправяли, че там „намерили каменно корито, оцапано с кръв от крадени хрис-
тиянски деца, с чиято кръв евреите се причестявали“93. В големия тракийски 
град евреите отново са сред най-бедните, например особено отблъскваща е 
мизерията в квартала на рибарите94. Наред с предразсъдъците обаче, понякога 
се наблюдават и прояви на взаимен интерес между българи и евреи. Когато 
ученичките тържествено крачат по одринските улици по повод празника на Со-
лунските братя, „гърците ни гледаха с ненавист, евреите – с любопитство, а 
турците, може би, с уплаха“95. 

5. Празникът

На границата между ХІХ и ХХ в. в европейските владения на падишаха 
политическата обстановка изглежда твърде интересна. Кипи жестока борба за 
надмощие между различни нации и организации, разпалвана от съседните дър-
жави и от Великите сили. Сблъсъците и кръвопролитията обаче са само едната 
страна на медала. Балканските народи от векове са се учили да живеят и да се 
развиват заедно, да си сътрудничат. За разлика от съперничещите £ национални 

87 Бошнакова, М. Цит. съч., с. 185.
88 Пак там, с. 188.
89 НБКМ–БИА, ф. 867, а.е. 87, л. 210.
90 НБКМ–БИА, ф. 339, а.е. 1, л. 19.
91 Бошнакова, М. Цит. съч., 177–178.
92 Пак там, с. 182.
93 НБКМ–БИА, ф. 641, а.е. 37, л. 233. За тази т. нар. „кръвна клевета“ срещу евреите вж. 

Тодорова, О. Цит. съч.
94 Пак там, л. 366.
95 Пак там, л. 296.
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държави, монархията на Османовци като една истинска империя проявява тър-
пимост към културните изяви на различните етноси, населяващи нейните пре-
дели. Неслучайно възпитаниците на българските гимназии са оставили ярки 
спомени от космополитното разнообразие на Одрин и Солун, за пъстрите ори-
енталски пазари, за веселите празници.

Сред празниците на първо място се откроява денят на Солунските братя, 
св. равноапостоли Кирил и Методий. Създателите на славянската писменост 
заемат челно място сред българските светци и са почитани особено много от 
учениците и учителите. По-горе вече няколко пъти стана дума за тържествения 
ден, честван в разцвета на пролетта, на 11 май. Този собствено български праз-
ник донякъде обединява цялото солунско гражданство.

Лика Чопова-Юрукова обобщава, че най-светлият ден в живота на девиче-
ския пансион в Солун бил празникът на светите Кирил и Методий. Той бивал 
споделян в някаква степен и от Другите жители на града: „Солунските гражда-
ни – българи, сърби, турци, албанци, евреи, французи, англичани – се спираха 
да ни гледат“96. Анастас Разбойников потвърждава, че всички народности ид-
вали в крайморската градина, за да видят празнуващите 11 май българи97. През 
пролетта на 1913 г., на последното училищно празнично честване на славян-
ските първоучители в Солун, Другите солунчани наблюдават с любопитство, 
а някои и с тревога, мощната манифестация на българския дух в сърцето на 
Македония98.

* * *

Отношенията между възпитаниците на православните български гимназии 
и Другите са сложни и изпълнени с противоречия, но играят особено важна 
роля за всички въвлечени в тях. Спомените, оставени от някогашните гимнази-
сти, са пропити със злободневието на ежедневния живот и с жлъчта на личното 
отношение. Те съчетават вкуса на времето, за което се отнасят, с аромата на епо-
хата, през която са писани. Тъкмо затова обаче мемоарите са ценно градиво за 
работата на историка. Споделените впечатления за Другите сънародници – ка-
толици, мюсюлмани или поданици на софийския монарх, разкриват своеобраз-
ни верски и местни различия, над които обаче доминира идеалът за национално 
единство и държавно обединение на всички българи. Гледната точка към Дру-
гите християни е положителна, независимо дали става дума за православните 
руснаци или католиците поляци и французи. Изключение прави отрицанието 
спрямо по-щастливите ни съперници в подялбата на Македония и Тракия – сър-
бите и най-вече гърците. Мненията за турците обаче като цяло са уравновесени. 
Подчертавани са както плюсовете, така и минусите в народопсихологията и в 
политическите действия на петвековните господари на Балканите – една ба-

96 Пламъкът..., с. 128.
97 Пак там, с. 133.
98 Пак там, 137–138.
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лансирана гледна точка, която срещаме още в „Записките“ на Захарий Стоянов. 
Изобилните описания на евреи и дьонмета, както и на празника на Солунските 
братя, към който са съпричастни различните народи и вери в града на Егея, 
придават особен колорит на разглежданата тема.

THE QUESTION OF THE OTHER 
IN THE REMINISCENCES OF FORMER PUPILS 

OF THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS IN THESSALONIKI

Lyubomir Georgiev

(Abstract)

The question of the Other is elaborated on the basis of scientific literature and 
of the memoirs, preserved in the Bulgarian historical archives of the St. St. Cyril and 
Methodius National Library in Sofia (CMNL–BHA). 

Until the Second Balkan War (1913) Thessaloniki was the most important 
centre of the Bulgarian education in Macedonia. In the 1880–1881 school year the 
Orthodox Bulgarian exarchate opened the secondary school for boys “St. St. Cyril 
and Methodius” in Thessaloniki, as well as the secondary school for girls “Holy 
Annunciation”.

In 1886 the Uniat Bulgarian secondary school in the district of Zejtinlik was 
opened by the Order of St. Lazarus. In 1904 the extensive economic development 
in the early twentieth century prompted the Bulgarian Exarchate to open a trade 
secondary school in Thessaloniki as well.

The memories of the schoolboys and schoolgirls, collected in BHA, are an 
extremely rich source of diverse information about the Other. One can read there 
about the Other Bulgarians (the subjects of the Bulgarian Tsar and of the Sultan; the 
Orthodox, the Catholics and the Moslems); about the Other Christians – the Orthodox 
neighbours – the Greeks; the Other Orthodox Slavs – the Russians, the Serbs) the 
western Christians (Frenchmen, Italians and Polish); about the Other faiths (Turks 
and Jews).
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ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

СПОМЕНИТЕ НА КИРО ТУЛЕШКОВ ЗА ХРИСТО БОТЕВ 
И ТЯХНАТА БИОГРАФИЧНА СТОЙНОСТ

Стефана Таринска

Мемоарите на съвременници са ценно градиво за биографията на бележи-
тите дейци на една нация. В случая с Ботев тяхното значение е извънредно го-
лямо. За редица значителни събития в неговия живот биографът се опира само 
на свидетелства – устни или писмени – от неговите съвременници. Първата 
биография на Христо Ботев от Захари Стоянов, останала и до днес най-цен-
ната книга за поета-революционер, е написана в голяма степен по спомени от 
неговите съратници и другари. Внимателното проследяване на съдържанието £ 
показва, че биографът се е вслушвал с доверие и увлечение в разказите им. Кол-
кото и странно да е, З. Стоянов, който не е познавал непосредствено нито героя 
на своя биографичен труд, нито обстановката, в която е протекъл животът му, е 
съхранил за бъдещето толкова много от живия Ботев. Без да е смогнал да бъде 
изчерпателен в търсенето на свидетелствата от онези, които са го познавали, а 
и не е пребродил възможните най-широки източници, той е уловил основното и 
автентичното. Не само заради споделената със своя герой атмосфера на време-
то, бидейки съвременник и деен участник в събитията, а и заради историческа-
та си интуиция и талантливото си перо, способно да обективира чрез словото 
прозренията му. Единствено в неговата книга – включително в онези страници, 
които до днес деликатно се заобикалят и пренебрегват, дочуваме гласа на самия 
Ботев, и то в точния смисъл на думата. Заслугата в не малка степен е на Ботевия 
другар Киро Тулешков1.

1 За К. Тулешков вж. Иванов, Ю. Български периодически печат от възраждането му до днес 
(1844–1890). Т. 1. София, 1893, 178–179; Кутинчев, С. Печатарството в България. София, 1922, 
127–131; Тулешков, Н. Д. Киро хаджи Петков Тулешков. – Общински вестник Велико Търново, 
№ 21, 22, 1938; Бурмов,  Ал. Спомени на Киро Тулешков за Общото събрание на БРЦК през1872 
година. – Отец Паисий, 1940, № 1, 24–33; Леков, Д. Вестник „Български глас“ (1876–1877), 
приемник на журналистическите традиции на Каравелов и Ботев. – Известия на Института за 
литература, 9, 1961, 55–88; Таринска, С. Ботевият другар Киро Тулешков. – В: Проблеми на 
новата българска литература. София, 1978, 89–96; Каракостов, С. Левски в спомените на съв-
ременниците си. София, 1987, 192–199, 208–219, 352–355;  Радев, Ив. Чиракуването в живота, 
видяно като литература. – В: Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота (Съст. Е. Налбантова). 
В. Търново, Изд. „Абагар“, 1997, 5–14; Налбантова,  Е. Киро Тулешков и раждането на неговите 
мемоари.  – В: Киро Тулешков. Моето..., 245–260.

30 Българското възрожденско общество...
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Значението, което имат спомените на К. Тулешков за биографията на Бо-
тев, посочва още Захари Стоянов, когато говори за източниците, от които е чер-
пил: „…за да турим в ред събитията и да определим хроника в миналото на 
героя си, най-много ни послужи, покрай другите, записката (неиздадена) на г. К. 
Тулешкова, другар и съмишленик Ботйов в тежки минути“2. Свидетелствата на 
Тулешков за Ботев, Левски, БРЦК и пр., публикувани или останали в ръкопис3, 
се ползват широко от историците на Възраждането. Въпросът кога са записани 
се смята за несъществен, не се разисква или не се изяснява аргументирано. Ал. 
Бурмов, един от първите, които обнародват и коментират спомени на Тулешков, 
отбелязва, че са писани след Освобождението и че у наследниците му е запазен 
ръкопис на биографията му на Ботев от 1876 г.4 Мих. Димитров съобщава, че 
притежава черновата на тази биография5. Преди него за притежател на „био-
графията“ се обявява и Иван Клинчаров. Безрезултатен словесен двубой между 
Клинчаров и Г. Бакалов, продължил две десетилетия, създава легенда за тази 
„биография“6. Не само М. Димитров, също Ив. Унджиев и Цв. Унджиева7, Сте-
фан Каракостов8 и др. са убедени, че тя е запазена до наши дни. 

Както се знае, през ноември 1876 г. К. Тулешков издава „Обявление“ за на-
биране на спомоществователи, което е разпратено по местата с българска еми-
грация в Румъния и е препечатано във в. „Стара планина“ и в което известява, 
че е написал биография  на Христо Ботев. След разсъждения за необходимостта 
да се тачат българските „славни мъже“, той заявява: „Аз, който съм проживял 
вече почти цели осем години с познатия неустрашим герой Христа Ботева, се 
задължих да му опиша живота, колкото ми е познато“. Тулешков приканва „съо-
течествениците“ да подкрепят обнародването на „тая брошура“, негов „пръв 

2 Стоянов, З. Христо Ботйов. Опит за биография. София, 1976, с. 17. Всички позовавания 
са по това издание.

3 Ръкописи на К. Тулешков се намират в НБКМ–БИА, ф. № 4 (Киро Тулешков) и в ЦДА, ф. 
№ 820 К (Националноосвободително движение), оп. 1, а.е. 14. Ръкописът, който се е съхранявал 
в архивната сбирка на Института по история, днес не е налице; ползвам публикацията на доку-
мента от Каракостов, С. Ботев в спомените на съвременниците си. Т. 1. София, 1977, 381–388, 
411–414, 451–453, 488, 493–494, 522–532.

4 Бурмов, А. Спомени на Киро Тулешков за общото събрание на БЦРК през 1872 година. – 
Отец Паисий, 13, 1940, № 1, с. 24.

5 Ботев, Хр. Съчинения. Т. 1. Под ред. на М. Димитров. София, 1945, с. 17 бел.
6 Статиите на Г. Бакалов по тази полемика са събрани под заглавие „Ботевоведство или 

шарлатанство“ (Бакалов, Г. В защита на Христо Ботев. София, 1937, 122–157). В предговора към 
книгата си „Васил Левски – Дяконът. Живот и революционна дейност“, издадена в София през 
1924, Клинчаров поправя своето „невинно опущение“ да не спомене източниците си на сведения 
в биографията на Ботев от 1910 г. и посочва, че сред тях е „оригиналният труд на Киро Тулешкова, 
озаглавен „Биография на Христо Ботйов“ (в ръкопис), писан в Болград през 1876 г.“. Бакалов го 
подканя на няколко пъти да публикува тези ценни исторически документи и след като не полу-
чава смислен отговор го обвинява, че „безсрамно е излъгал“. Бакалов съобщава още, че синът на 
Тулешков е посетил Клинчаров, за да търси ръкописа на баща си, но се прибрал с „празни ръце“ 
(Бакалов, Г. Цит. съч., с. 133).

7 Унджиев, И., Ц. Унджиева. Христо Ботев – живот и дело. София, 1975, 49–50, бел. 33.
8 Ботев в спомените на съвременниците си. Т. 1, 2. Събрал и изследвал С. Каракостов. Со-

фия, 1977.
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труд“. В редактирания от него в. „Български глас“ (№ 30 от 20 ноември) извес-
тието е по-кратко и по-внушително: „Излязло е обявление за книгата „Жизне-
описанието на Христа Ботйова“ от г-на Кира Тулешкова… Книгата са турна 
вече под печат…“. Същият вестник съобщава в № 35 от 5 февруари 1877 г., че 
„брошурата излиза вече из под печат, а ние не сме получили от сичките места 
обявленията“. В № 37 от 19 същия месец редакцията отговаря на запитване от 
Г. Захмански във Фокшан, че „Жизнеописанието на Христа Ботйова“ не е още 
излязла, но са намира под печат“. Повече не се споменава за това издание. По-
явяват се обаче в следващите броеве публицистични материали, подписани с 
инициалите „К.“ и „Т“, за които се предполага, че са от Тулешков9, които съоб-
щават откъслечни факти от живота на поета-войвода. В дописка от Болград  (№ 
29 от 6 ноември 1876), подписана с „Т“, която представя Т. Шишков като преда-
тел, се казва, че авторът на дописката и Ботев са водили в Браила „дълъг спор“ 
с Шишков за съединението на българските училища с турските – подробност, за 
която не знаем от известните записки на Тулешков. В статията „Движението на 
българската младеж от 1862 до 1877 г.“ (2, № 9 от 13 август 1877; продължава 
в няколко броя, без подпис, недовършена), която, ако се съди по съдържанието 
и езика £, също е от Тулешков, се казва: „Аз, Ботйов и още много богатички и 
образовани момчета щяхме да заминем (за България с чета – б. м. – С. Т.) още 
през 1867 г., но останахме за 1868 г.“ – сведение, съобщено в мемоарите му. 

Възможно е Ботевият другар да се е убедил, че липсата на средства ще 
осуети публикуването на биографията. Или е почувствал, че задачата не е по си-
лите му и е изоставил започнатото. Но защо не е отпечатал поне малка част във 
вестника си? Оправданието, че вниманието му се е ангажирало с настъпващите 
събития по Руско-турската война не е обяснение. Може би недовършената ста-
тия „Движението на българската младеж от 1862 до 1877 г.“ (2, № 4–7) е свър-
зана с написването на биографията, като опит за очертаване на политическата 
среда, ала Тулешков едва ли е подготвил нещо повече. Около този негов проект 
има неясноти още от самото му обявяване, а авторът, вероятно поради неудоб-
ство, че не е изпълнил обещанието си, не е пожелал по-късно да уточни нещата. 
Амбицията, обаче, да е биограф на Ботев не го напуска до края на дните му. 

Няколко месеца преди „Обявлението“, в № 14 на в. „Български глас“ от 20 
юли 1876 г. излиза съобщение: „Г-н Киро Тулешков е написал драма под загла-
вие „Българското въстание в България на 1876“. Тя представлява съзаклятието 
и избухванието на въстанието в Панагюрище [….] и заключва с Цанка Дюстаба-
нова и Христа Ботйова“. Тази драма, определена като „пръв труд на г-на Тулеш-
кова“, също не се появява. Колебания, подхващане и неумение да доведе докрай 
определен замисъл наблюдаваме и в ръкописите му след Освобождението. 

Логично е да се запитаме: ако К. Тулешков при установяването си през 
1879 г. в Търново е имал ръкопис на Ботевата биография, защо не я е обнарод-

9 Вж. Леков, Д. Вестник „Български глас“ (1876–1877) приемник на журналистическите 
традиции на Каравелов и Ботев. – Известия на Института за литература, 9, 1961, с. 87.
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вал? Той притежава собствена печатница, през 1880–1882 печати свои малки 
книжки, свързани по съдържание с публикациите му във в. „Български глас“. 
Освен това защо Зах. Стоянов никъде не споменава, че Тулешков притежава 
записки от 1876 г.? Самият Тулешков, който неведнъж отбелязва свои заслуги, 
също не е посочил ясно и категорично, че е запазил текст от времето, когато се 
е заел да опише живота на Ботев. Подобни твърдения принадлежат на изследо-
ватели от по-късно време.

К. Тулешков е паметлив, това е засвидетелствано в поредицата тетрадки с 
негови спомени от детството, ученичеството, младежките му години в Русия и 
Румъния10. Помненето му е близко до фолклорното – конкретно, събитийно и 
вариантно. Най-убедителен е, когато разказва легенди и предания или описва 
битови подробности. Безспорна е способността му да запомня и възпроизвежда 
детайли и реплики, които са го впечатлили. Но цели писма или части от писма 
на Ботев, както някои предполагат – едва ли. Безспорен е стремежът му към 
историческа конкретност. Желанието да уточнява времето на случки и събития 
създава впечатление за историческа правдивост и точност на неговия разказ. Но 
не е съвсем така. Дори в ранните му публикации има неточности за близки по 
време събития, които е смятал да включи в замислената биография11. В негова-
та брошура „Исторически поглед на отечеството ни и нашите длъжности към 
него“ (1880 г.), краткият преглед на българската история, в който разпознаваме 
моменти от подлистника „Българинът под турско иго през ХІХ в.“ (Български 
глас, 1, № 19–23, без автор), е доведен до Освободителната война 1877/78 г. 
Докато за легендарни български хайдути и изобщо за хайдутството в наши-
те земи са отредени доста страници като доказателство за борческия дух на 
българина (идея, популяризирана от Ботев), на организираното революционно 
движение са посветени само няколко абзаца. За залавянето на Васил Левски  
посочва „1871 през есента“ вместо 1872 година. Крайно редуцираното пред-
ставяне на организираните революционни борби изглежда е във връзка с все 
още ограничения интерес към тях, което говори за зависимост от обществена-
та конюнктура. В записките му, оформени по-късно, грешната година е кори-
гирана (с колебания), а революционното движение и неговите представители 
стават централни в мемоарите му. Интересът към последното комитетско де-
сетилетие на освободителните борби е събудил собствените му впечатления, 

10 „Моето чиракуване в живота…“ е най-пълното издание на спомени от Тулешков. Сбор-
никът има научно-популярен профил и не решава задачите на критично издание. Въпросът за 
хронологията на записките не се поставя, следва се хронологията на събитията. Това, заедно с 
„уеднаквяването“ на езика, заличава времето, когато са писани. Не се разисква и авторството на 
материалите, препечатани от в. „Български глас“, нито отношението на обнародваните текстове 
към запазените ръкописи. Все пак, събрани за първи път на едно място, публикуваните и част от 
непубликуваните му записки, макар и откъслечни, дават възможност да проследим принципите 
на неговата мемоаристика и характерните черти на авторовата личност.

11 В писмо до К. Цанков от 3 октомври 1876 г. Тулешков казва, че пише биографията на 
Ботев и иска „да спомене“ за Левски (Каракостов, С. Левски в спомените на съвременниците си. 
София, 1987, 209–210).
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но той е ползвал също така и спомените на други участници. Редица белези 
в ръкописите му показват, че неговите мемоари за революционното движение 
не са резултат изключително на собствените му припомняния и преживявания, 
а са отразили твърдения и оценки на други свидетели12. Датите, които държи 
да съобщава, често са неточни. Не е точен и в някои названия и лични имена. 
Грешките му са отбелязвани. Всичко посочено задължава да се отнесем с из-
ключително внимание към неговия текст, когато го ползваме като историческо 
свидетелство, в случая – за биографията на Хр. Ботев.

Досега не е пълно и точно описано какъв е обемът на съхранените Тулеш-
кови записки, къде се намират понастоящем, кога са писани, каква е съдбата 
им, какво съдържат, какъв е външният вид на ръкописите, каква част от тях е 
публикувана, налице ли е оригиналът на публикациите; липсват наблюдения 
над езика – накратко, не е изяснена историята на тези спомени, не е огледана и 
историята на обнародването им. Неизяснената хронология на ръкописите му е 
довела до неубедителни твърдения в авторитетни издания.

В обемната монография „Христо Ботев – живот и дело“ от Иван Унджиев 
и Цвета Унджиева е въведен в научно обръщение „нов“, според авторите, текст 
от Киро Тулешков, който е бил съхраняван в личния архив на Михаил Дими-
тров и им е бил предоставен от неговата съпруга. Този ръкопис на Тулешков 
според Унджиеви „е самият ръкопис на обявената брошура“ през 1876 г.; „няма 
причина да се съмняваме“, убедени са те и самоволно подменят заглавието му 
„Животът на Христо Ботйова в Румъния – Браила“, за което смятат, че „не е точ-
но“, с наслова „Жизнеописанието на Христо Ботйова“ (в книгата им фигурира 
и като „Животоописанието на Христо Ботйова“), „взет от съобщението във в. 
„Български глас“13. На много места в монографията авторите се позовават на 
този текст, смятайки го за най-меродавен, а за ръкописните му спомени, съ-
хранени в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, казват, 
че са писани след Освобождението. Те забелязват различия и противоречия в 
сведенията на Тулешков, но не ги тълкуват. Не привеждат по-обширни извадки 
от ръкописа, който смятат за чернова на първата Ботева биография, малкото 
цитати обаче показват, че текстът е идентичен с ръкопис, публикуван от Стефан 
Каракостов. Този извод се потвърждава от краткото описание на ръкописа, за 
което ще стане дума по-долу.

С. Каракостов в една „своеобразна биография“ на Хр. Ботев, изградена от 
хронологично-тематично подредени и коментирани спомени, писма и докумен-
ти, е събрал на едно място богата сбирка от мемоари за Ботев, като ползва пуб-
ликуваното преди него и помества някои необнародвани до този момент мате-

12 На тази особеност – взаимодействието и взаимозависимостта на припомнянията сред 
първите мемоаристи, обръща внимание С. Каракостов, когато тълкува мемоарите за Васил Лев-
ски (Левски в спомените…, с. 234). Вж. също Мирчева, К. „Агликина поляна“ и „Четите в Бъл-
гария“, или как бе създаден първият исторически разказ за четата  на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа. – В: Захари Стоянов и нашето време. София, 2000.

13 Унджиев, И., Ц. Унджиева.  Цит. съч., с. 49, бел. 33.
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риали. Към често цитираните записки на К. Тулешков, запазени в Национална-
та библиотека, е прибавил ръкописа му „Животът на Христо Ботева в Румъния 
– Браила“ от архивната сбирка на Института „Ботев – Левски“ и ръкописните 
му бележки, съхранени в Български държавен архив. В коментарите си Кара-
костов не разисква отношението между тези ръкописи, отбелязва само, че по-
следните два са ползвани от Захари Стоянов. В раздела за живота на Хр. Ботев 
в Браила 1867–1868 г. той казва: „Видяхме, че Киро Тулешков започва да пише 
биографията на Ботев още в 1876 г. във форма на мемоари и за това известява 
в печата. От тези спомени е запазена само една глава под заглавие „Животът на 
Христо Ботев в Румъния–Браила“, съхранявана в роднините на Тулешков, откъ-
дето премина у Михаил Димитров. През 1943–1944 се запознах с този ръкопис, 
даден ми от М. Димитров. Фотокопие от него се намира в Архивната сбирка на 
бившия институт „Ботев–Левски“ при БАН под № 2908/1970 г.“14.

След преминаването на института „Ботев–Левски“ към Института по исто-
рия на БАН, прехвърлен е и неговият архив. Спомените на Тулешков, за съжа-
ление, сега не се намират в Института по история, не е известна съдбата им. В 
„Книга за постъпления“ на архивната сбирка е отбелязано: „Запис от 1970. 12. 
26. Животът на Христа Ботйова в Румъния – Браила. Оргиналът е у наследни-
ците на ак. Мих. Димитров. Размер 34/21 см, 21 листа, 41 ¼ п. стр.“. Тези данни 
съвпадат с посоченото от Ив. и Цв. Унджиеви, че ръкописът, с който те разпо-
лагат, „се състои от 41 големи страници, формат 34/22 см, плътно написани, с 
допълнителни поправки на някои места. Очеркът приключва със събранието на 
комитета в Букурещ през 1874 г.“15 Ясно е, че  ръкописът на Тулешков, ползван 
от М. Димитров и в монографията на Унджиеви, е оригиналът на  фотокопието, 
публикувано от С. Каракостов.

От кога датира „Животът на Христа Ботйова в Румъния – Браила“? За отго-
вора на този въпрос ще ни помогне З. Стоянов. Съществени и незадоволително 
обяснени досега различия има между неговата биография на Ботев и ръкописа 
на Тулешков.

Ст. Каракостов не се съмнява, че въпросният ръкопис е от 1876 г. и твърди, 
че същият е ползван от З. Стоянов, който е направил по него подчертавания и 
бележки със син молив16. Няма уговорка за препис, а е учудващо Ботевият дру-
гар да се е разделил с „оригинала“ на биографията. Но ако е препис, направен 
за З. Стоянов, защо има толкова много поправки? Датировката е узаконена от 
авторитета на Михаил Димитров, който заявява: „Аз се ползвам тук от „Биогра-
фия на Христа Ботйова“ от К. Тулешкова. Болград 1876 г. Известно е, че тази 
биография не е видяла бял свят. […] смятам, че тетрадът, с който аз разполагам, 
е чернова на същата биография, толкова повече, че работата не е довършена“17. 

14 Каракостов, С. Ботев в спомените…, т. 1, с. 380. Виж също с. 493.
15 Унджиев, И., Ц. Унджиева. Цит. съч., с. 49, бел. 33.
16 Каракостов, С. Цит. съч., 380–381.
17 Димитров, М. Христо Ботев. Съчинения. Т. 1. София, 1945, с. 17.
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Други подробности не са дадени; посоченото заглавие  не е точно, формулирано 
е по смисъл.   

Ръкописът, за който М. Димитров, Ив. и Цв. Унджиеви, Ст. Каракостов и 
други, възприели техните твърдения, смятат, че е чернова на Тулешковата био-
графия на Ботев от 1876 г., сега ни е достъпен само от публикацията в книгата 
на С. Каракостов „Ботев в спомените на съвременниците си“. Този ръкопис Ка-
ракостов нарича „нов“, а записките от ЦДА (с тях ще се занимая по-нататък) 
обнародва като „неизвестни“.

Късната дата на Тулешковите спомени, запазени в Националната библио-
тека, е безспорна, на някои тетрадки са отбелязани години – 1890, 1894, 1895; 
има и индикации в самия текст. Но датирането на „новия“ ръкопис от архивната 
сбирка на Института по история, според мен, подлежи на оспорване. Още за-
главието му показва, че става дума за отделен период от живота на поета. Затова 
всички, които искат този ръкопис да е биографията на Ботев от 1876 г., проме-
нят заглавието (М. Димитров, Унджиеви) или постепенно неглижират форму-
лировката (С. Каракостов). Учудващо е записки с подобно заглавие да са били 
дадени на Захари Стоянов, освен ако той не е поискал от Тулешков изрично 
спомените му за Браила. Може би това е причината мемоаристът да пропусне 
срещата с Ботев в Одеса, да не си спомни за нея, или да не £ отдаде значение. И 
други моменти в ръкописите му показват, че той си спомня избирателно, силно 
зависим от конкретната обстановка и задачата на припомнянето. Може да се 
допусне и друго: ръкописът е част от по-широк мемоарен проект на Тулешков, 
в който е вградена Ботевата биография; такъв опит за голяма, всеобхватна ме-
моарна творба съдържат ръкописите му от 90-те години. 

Приятелят на Ботев се е изживявал не само като мемоарист, а и като био-
граф; недвусмислено го е заявил: „За да опише човек животът на когото и да е, 
той трябва да познава почти целия му живот, т.е. от детинството му, дори и до 
последната минута. По моето мнение […] той трябва да изложи всичко безпри-
страстно, т.е. и добрите и лошите страни на действующото лице. По тия закони 
и аз почнувам да опиша живота на нашия храбър герой Христа Ботева Петкова, 
с когото съм имал тясно сношение от 1867 до 1875 г.“18. Отново имаме повод 
за недоумение: възможно ли е непосредствено след гибелта на поета-войвода 
и потушаването на Априлското въстание авторът да се е вълнувал от „безпри-
страстното“ излагане на „добрите и лошите страни“ на героя? В материалите, 
публикувани по същото време в неговия вестник няма подобна „безпристраст-
ност“, напротив  – желанието е за прослава. 

С цитираните думи К. Тулешков започва разказа си за живота на Хр. Ботев 
в Румъния. В духа на тези разбирания дава и кратки сведения за живота му до 
срещата им в Браила: „Христо Ботев са е родил на 1848 г. 25 декемврия (според 
неговия собствен разказ)…“. Въпреки заявлението за сигурен източник, посо-
чената година е неточна. 

18 Каракостов, С. Цит. съч., с. 381.
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В същия текст мемоаристът-биограф заявява, че двамата са се запознали 
в Браила, което противоречи на други негови спомени за срещата им и друж-
бата им в Одеса (но съответства на заглавието!). Коментаторите не са могли 
да обяснят това противоречие. За едно възможно по мое мнение обяснение 
вече споменах, а друго обяснение може да бъде, че противоречията се дължат 
на механично преписване от по-стари текстове – напластяване от различни и 
разновременни припомняния. Тулешков се е опитвал ту да обедини, ту да раз-
граничи субективния поглед на мемоариста и обективния подход на биографа. 
Несъобразностите и противоречията в писанията му произтичат от стремежа 
да внесе фикция, която той свързва с литературното обработване на фактите. 
В записките, за които става дума, неяснотите и необяснимите противоречия се 
дължат и на желанието му да създаде впечатление за ранен ръкопис от времето 
на описваните събития.

Има изрази, които показват, че авторът приготвя текста за печат („за да за-
позная читателите си“, с. 2 от ръкописа; „да ме извинят читателите“, с. 37). На 
две места казва: „днескашната българска революция“ (с. 30) и „на тая годиш-
ната революция в България т.е. на 1876“ (с. 18? на Тулешковия ръкопис, с. 414 
у Каракостов). На тези моменти се основават становищата на Мих. Димитров, 
Унджиеви, Каракостов. Но ръкописът се отличава и с особености, които проти-
воречат на техните заключения. Част от тях вече посочих, на други ще обърна 
внимание в следващия конкретен анализ на текста.

Някои поправки на самия Тулешков, отбелязани в публикацията на С. Ка-
ракостов, са показателни. Например името на хайдутина дядо Жельо, първона-
чално е било „Дяда Живка“19. Ако ръкописът е от 1876 г., възможна ли е подобна 
грешка? Или е съзнателна промяна на името от конспиративни съображения – 
за да се имитира атмосфера през 1876 г., промяна, изоставена в хода на разказа? 
Все пак, зачеркванията и поправките, които Каракостов правдиво нарича „коле-
бания“, са твърде много, за да ги отнесем към времето преди Освобождението20.

Изречението „…посятото от него (В. Левски – б. м. – С. Т.) семе е плод на 
тая годишната революция в България, т.е. на 1876“ налага обяснение. Не съвсем 
ясното изказване може да бъде отнесено към времето на Априлското въстание 
и Каракостов отбелязва под линия: „Това показва, че тези записки са писани в 
1876 г.“.  Изречението е неправилно. Ако неяснотата е от недоглеждане и пра-
вилният израз би бил „на посятото от него семе е плод тая годишната револю-
ция в България“, излишно е да се добавя „т.е. на 1876“, щом като текстът е от съ-
щата година; но дори и в този вид на фразата, годината изглежда допълнително 

19 Каракостов, С. Цит. съч., с. 383 бел.
20 Прави впечатление, че на последните 15 страници от ръкописа няма задраскване и коре-

кции, докато в първата му половина са на страница по няколко. Означава ли това, че за по-къс-
ните години – живота му в Букурещ – той има по-ясни спомени? В такъв случай трябва да бъдем 
още по-предпазливи към свидетелствата за Одеса, Браила и Галац. Да се установи от кога датира 
даден ръкопис е важно, защото засяга както силата на паметта, така и влиянието на външните 
фактори, включително новопоявили се публикации.
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прикачена. Неуместно е и пояснението: „учител в Александрия – в Румъния“21, 
след като авторът има предвид аудиторията на българската емиграция.

За живота на Ботев в Браила З. Стоянов е ползвал в голяма степен спомени-
те на К. Тулешков. Тясно се придържа към неговия разказ, поставен в кавички, 
за създаването на стихотворението „На прощаване“ – спазена е дори лексикал-
на близост при лека стилна редакция. С малко по-сериозна  намеса, но отново 
придържайки се към Тулешков, разказва за сбиването с турците „гемиджии“ 
в Браилската публична градина, като съкращава несъществените (на места и 
недомислени) подробности в края на описваната случка. 

В следващите страници на ръкописа четем сведения за отиването на Ботев 
в Букурещ с театралната трупа на Д. Войников и за преживяната зима в запус-
тялата вятърна мелница край града. Тук разказите на Тулешков и З. Стоянов се 
раздалечават значително. Различията засягат и текста на известното писмо на 
Ботев до Тулешков от 1868 г., в което описва съжителството си с Васил Левски. 
Разказът за преживяното е по-богат в биографията, отколкото в ръкописа на 
Тулешков, където отсъства образът на Христо Карловчанина и безкрайно чо-
вечното отношение на Ботев към него. Биографът не казва откъде е почерпил 
сведенията, но очевидно е ползвал и други източници. Затова пък в ръкописа 
на Ботевия другар намираме нови подробности, които решително не можем да 
отнесем към 1876 година. 

Отбелязвайки (преувеличено), че по това време Ботев „два пъти през не-
делята“ е държал сказки в читалището „Братска любов“, Тулешков добавя за 
съдържанието на тези беседи: Ботев „се трудеше да докаже на своите братя, 
че братството, любовта и постоянството е едно най-силно оръжие, което е в 
състояние да ощастливи един народ, какъвто е българския“22. Това очевидно е 
съчинение на Тулешков, извлечено от наименованието на Букурещкото читали-
ще, свободно изтълкувано с късна дата; то не кореспондира нито с позициите на 
Ботев, изразени в публикациите му през същите години (стихотворенията „Към 
брата си“, „Дялба“ – посветено на Л. Каравелов, „Елегия“), нито със собствени-
те му революционни послания през 1876–1877 г. (в. „Български глас“). 

В „Животът на Христа Ботйова…“ Ботевото писмо до Тулешков, познато от 
книгата на З. Стоянов, е допълнено. Към изречението „пак си не губя дързостта 
и си не изменявам честното слово“, след което у Захари Стоянов има многото-
чие, в предложения от Тулешков текст четем: „Бъди ми искрен и не променявай 
си характерът. Постоянствувай и с постоянство ние ще си постигнем нашата 
цел рано или късно. По-добре късно, отколкото никога. Нашата23 девиза, трябва 
да бъде тая „Постоянство, искреност, надежда и дързост“. Вярвай ми приятелю, 
че аз и да се намирам в такова положение, трябва да знаеш, че аз никога няма да 

21 Каракостов, С. Цит. съч., с. 412.
22 Пак там.
23 Вместо „пиша ти“. Поправката е на И. Пауновски, работил с ръкописа в Института по 

история (вж. бел. 28).
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се отчая. Постоянство и дързост“24. Многословие, повторения, кръжене около 
една мисъл – характерни черти на Тулешковия стил и напълно в противоречие 
с Ботевия лаконичен, директен и ярък начин на изразяване.

Значително по-малко различия има при характеристиката на Левски, но 
и те внасят дисхармония, нарушават отличителния Ботевски ритъм на речта. 
След думите „ще те накара да забравиш всичките си тъги и страдания…“ и 
преди възклика „Приятно е човеку да живее с подобни личности!“ е вметнат 
напълно Тулешковски шаблонен израз: „При всичкото това, той е и юнак, дея-
телен, енергичен и неустрашим“25.

Като посочва разминаването с писмото в биографията, Каракостов го обяс-
нява така: от „разликата на този текст с публикувания от Захари Стоянов се 
вижда, че Киро Тулешков го е възстановявал на памет, а Захари Стоянов го е 
редактирал“26. Малко преди това обаче е заявявал: „За щастие Киро Тулешков 
запазил Ботево писмо до него, което Захари Стоянов пръв публикува в откъс…“ 
и следва писмото по З. Стоянов27. Изглежда изследователят не е могъл да се 
съгласи докрай със собствените си догадки. И има защо – от тях следва, че по-
пулярното писмо на Ботев не е автентично.

Обяснението за различията в текста у З. Стоянов и в ръкописа на Тулешков 
според мен е друго: връзката е обратна – не биографът е „редактирал“, а мемоа-
ристът е поправял и е допълвал Ботевото писмо, цитирано от Захари Стоянов. 
Кога и как се е случило това, е открит въпрос.

Ако ние днес, след текста в „Опит за биография“, след запознаването ни с 
мемоарите на Ботевия другар, можем сравнително лесно (не винаги) да разпоз-
наем Тулешковите изрази, дали за Захари Стоянов е била изпълнима задача да 
подбере от предложеното му велеречие в ръкописа „Животът на Христа Ботйо-
ва…“ автентично звучащи Ботеви слова? Обратното не е трудно – просто се 
запълват многоточията в текста.

Хипотезата на Каракостов е подета от литературния критик Ив. Паунов-
ски. Предоверявайки се на Тулешков, взимайки повод от това, че в ръкописа му 
писмото е разделено на две части от допълнителни биографични сведения на 
мемоариста, Пауновски иска да докаже в широко аргументирана статия, посве-
тена на това писмо, че биографът „крои, снажда и пригажда“, като ни поднася 
„фалшификат“, съставен от две Ботеви писма28. Съмнителните  предпоставки 
са довели до съмнителни изводи. Това, че в двата откъса се говори за В. Левски, 
не е основание за твърдението, че е имало две писма и че Левски и Ботев са съ-
жителствали на два пъти в старата крайградска мелница, през есента и късната 
зима, както смята Пауновски. Напротив, тъкмо нежеланието на мемоариста да 

24 Каракостов, С. Цит. съч., 411–412.
25 Каракостов, С. Цит. съч., с. 413.
26 Каракостов, С. Цит. съч., с. 412 бел., също с. 413 бел.
27 Каракостов, С. Цит. съч., с. 410.
28  Пауновски, И. Писмото на Ботев до Тулешков от 1868 г. – загадка или фалшификат? – В: 

Пауновски, И.  Но защо? София, Изд. „Бълг. писател“, 1993. 
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уточнява, като въвежда и двата откъса неопределено с „получих едно писмо от 
него…“ и „в едно писмо […] ми пишеше“, ме кара да мисля, че мъглявостта е 
съзнателна и че текстът е манипулиран допълнително. Отделени са биографич-
ните сведения  за Ботев от характеристиката на Левски, с цел тя да бъде допъл-
нена по вкуса на мемоариста: „не ще бъде излишно да кажа и няколко речи за 
храбрия и неустрашим герой Дяконът Васил Левски. Този юнак имаше бой сре-
ден, гърди и плещи средни, коса русотъмна, очи сиви и чело високо…“ и т.н.29

Признавам, и за мен е трудно да повярвам, че Тулешков е запазил писмо от 
Ботев, за да го предостави на З. Стоянов. А и начинът, по който е публикувано 
писмото в „Опит за биография“, говори, че не е ползван оригинал със стойност 
на документ30. Още по-трудно ми е обаче да приема, че познатият ни текст е 
резултат от припомняне на Тулешков и редакция на З. Стоянов. Дори талант-
ливото перо на Летописеца не е в състояние да имитира Ботевия стил, неговия 
усет за мелодика на речта, особения ритъм на фразата, пулсираща при душевно 
вълнение. Биографът според мен не би предприел подобна операция, не би си 
го позволил. Държа да подчертая – Ботевото писмо се отличава както от стила 
на Тулешков, така и от стила на биографа. Прочетете, моля, внимателно макар 
и страница преди цитата, и продължете с началото на писмото – още първите 
редове след кавичките почти шоково ви пренасят в друго авторово присъствие, 
в различен словесен свят. Да добавя, че от същите години са запазени писма на 
Ботев до Хр. Георгиев и до Н. Геров, които действително са различни по харак-
тер, издържани са в хладен делови тон и все пак по ясния, стегнат и съдържа-
телен език са близки до цитираното в биографията и са далеч от ръкописа на 
Тулешков; различни са и от начина, по който се изразява З. Стоянов. 

При положение, че биографът е работил с обнародвания от Ст. Каракостов 
ръкопис, той ще е притежавал преди това текста на писмото, публикувано в 
неговия „Опит“, текст, разраснал се под перото на мемоариста при желанието 
му да бъде по-обстоятелствен. А ако все пак нещата са се случили така, както 
предполага Ст. Каракостов, то З. Стоянов не е създал „фалшификат“, а достоен 
за перото на Ботев конгениален епистоларен текст.

Сигурни данни за връзка на З. Стоянов с К. Тулешков имаме от 1886 г.  
През същата година известният вече писател и публицист отпечатва в Търново 
при Тулешков брошурата си „Кои са виновниците на Девятий август?“ и една 
листовка, а печатарят се ангажира с разпространението им31. По това време Бо-
тевият другар ще му е предал и спомените си, вероятно при двуседмичния пре-

29 Каракостов, С. Цит. съч., 412–413. Огняна Маждракова-Чавдарова оглежда внима-
телно известните данни за връзки на Христо Ботев с Васил Левски и отбелязва с основание: „Въ-
просите около краткото им съжителство остават открити“ (Маждракова-Чавдарова, О. Отново 
за познанството и за идейната близост на Христо Ботев и Васил Левски. – В: Българско възраж-
дане. Идеи. Личности. Събития. Годишник..., 10, София, 2008, с. 66).

30 Когато разполага с цялостен автограф, биографът го публикува буквално, така е постъпил 
с писмата на И. Драсов, Д. Попов и др.

31 Ташев, Т., Л. Ташева. Захарий Стоянов. Документален летопис 1850–1889. София, БАН, 
1995, с. 270, 272, 274, 276, 277.
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стой на З. Стоянов в Търново по време на Третото Велико народно събрание (19 
октомври–началото на ноември), в което е бил депутат. Откъсите от писмото на 
приятеля през 1868 г., намерили място в Биографията, са или препис от ориги-
нала (Тулешков е имал влечение към Ботевото експресивно слово и практиката 
да го използва, свидетелстват за това заемките от „Знаме“ в колонките на в. 
„Български глас“), или са възстановени по памет, което е по-малко вероятно: 
минават 8 години от похода на четата и повече от 10 години до евентуална въз-
становка наскоро след Освобождението. През 1886 г. са минали две десетиле-
тия от времето на писмото, трудно е да приемем, че мемоаристът е могъл да 
възпроизведе дори приблизително точен текст. Той ще е имал нещо записано, 
което е предал на З. Стоянов, а в ръкописа „Животът на Христа Ботйова…“ се е 
постарал да даде повече подробности.

З. Стоянов е установил връзка с Тулешков за първи път през пролетта на 
1886 г., когато се е подготвял за честването на десетата годишнина от гибелта 
на Ботев. През месец март той публикува в няколко броя на в. „Независимост“ 
съобщение, че търси да закупи броевете на Ботевия в. „Дума на българските 
емигранти“, излизал в Браила под псевдонима „Чавдар“. На 12 април той обна-
родва в № 11 на същия вестник статия със заглавие „Христо Ботйов“, в която  
съобщава, че вече притежава № 3 на в. „Дума на българските емигранти“, пре-
печатва поемата „Хайдути“ и дава сведения (някои неточни) за вестника, като 
отбелязва, че са от К. Тулешков, „който е живял дълго време, било с Ботьова, 
било с Л. Каравелова“. Вероятно от него е и информацията: „през зимата, в 
1870, когато той нощувал с други още гладни и презрени братя в една запустяла 
воденица край Букурещ […] Ботйов се въодушевлявал и скоро […] се раздава-
ло ехото на песента „Я надуй, дядо, кавала…“ – версия, различна от епизода в 
Тулешковия ръкопис.

След няколко седмици пак в „Независимост“ З. Стоянов обнародва речта 
си от 18 май пред пловдивските ученици (№ 20, 21 от 21 и 24 май), в която се 
провиждат контурите на бъдещия му труд по отношение на оценки и основен 
емоционален тон.

Богатият подробен „Летопис“ на писателя показва, че през пролетта на 
1886 г. той е неотлъчно в Русе, погълнат от полемиката с антисъединистите. Но 
той не изоставя и своята „История на българските бунтове“. Към К. Тулешков 
може би го е насочила Наталия Каравелова, която живее в Русе и с която още 
през 1885 г. той е договорил издаването на съчиненията на Л. Каравелов. Захари 
Стоянов едва ли е пропуснал да пита за спомени и писма на Ботев, както по-
стъпва и с другите си информатори, а Ботевият другар постепенно е изцеждал 
услужливата си памет. Първия път, сварен неподготвен, той набързо е дал някои 
данни, сред които и неверни. Или не е пожелал да съобщи по-точно онова, което 
знае. Не след дълго обаче, когато връзките им придобиват и материални измере-
ния (търновският печатар се е надявал бъдещата книга да излезе при него), той 
се показва свръхстарателен в припомнянето.
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За живота на Хр. Ботев след спирането на в. „Дума на българските еми-
гранти“ Ст. Каракостов е привлякъл записките на Тулешков, съхранени в Дър-
жавен архив. Тези бележки са цитирани и в монографията на Ив. и Цв. Ун-
джиеви. Никой обаче не отбелязва, че те са предназначени да допълнят точно 
обозначени места от друг ръкопис, който З. Стоянов вече е притежавал. Различ-
ни са по външен вид от обичайните тетрадки, които мемоаристът сам съшива; 
представляват дълги тесни листове, прегънати на две, повечето изписани само 
от едната страна. В горната част над текста е отбелязано към коя страница е 
допълнението; при повече от един лист допълнения те са номерирани с римски 
и арабски цифри, обозначени са с различни графични знаци. Към с. 24 са насо-
чени 9 листа с цифри и знаци, трудни за ориентиране; едно допълнение има към 
с. 32, едно – към с. 34, и три – към с. 37.

Сведенията се отнасят главно за живота на двамата младежи в Браила и 
Галац, за нощните обири, извършвани от тяхната многонационална компания с 
цел да се набавят средства за революцията. Последните листове засягат отно-
шенията на Тулешков с Л. Каравелов. Множество задрасквания свидетелстват 
за колебание на паметта или за автоцензура и не подкрепят пълното ни доверие 
към мемоариста.  

За кой ръкопис са предназначени допълненията? Възможно е да допълват 
написаното в „Животът на Христа Ботйова в Румъния – Браила“, страниците 
приблизително си съответстват по съдържание; възможно е и да се отнасят за 
препис или близък вариант на този ръкопис32. В придружаващото писмо до З. 
Стоянов Тулешков казва, че изпраща „прибавките, според както ми беше казал 
и ти пращам всичко…“33, от което разбираме, че става дума именно за допълне-
нията към отделните страници и може да се предположи, че е имало още нещо. 
За съжаление, в писмата си той не е така обстоятелствен, както в мемоарите. 
Характерна особеност на допълнителните бележки е повсеместната употреба 
на по-новата форма на бащиното име Ботев вм. Ботйов. Не мога да кажа на как-
во се дължи и защо се появява само тук. Възможно е авторът да се е поддал на 
вече сериозното разколебаване в изписването на името, а след появата на „Опит 
за биография“ се връща отново към формата „Ботйов“. Все пак тази характер-
ност категорично показва, че „Животът на Христа Ботйова в Румъния – Браила“ 
и ръкописът в ЦДА са от различно време. Допълненията са единствените спо-
мени на Тулешков за Ботев, които могат да бъдат датирани със сигурност – на-

32 Василе Христу в статията „Около биографията на Христо Ботев от Киро Тулешков“ (Лост, 
1946, № 13) съобщава, че е „видял“ тази биография и публикува свои „извадки и бележки“, които 
съдържат „най-същественото“ от нея. Колкото и рисковани да са изводите от препредадено съ-
държание, може да се каже, че между ръкописа „Животът на Христа Ботйова…“ и бележките на 
В. Христу има различия. Отсъства например целият епизод за вятърната мелница и писмото на 
Ботев до Тулешков; от друга страна, присъстват моменти от „прибавките“ на Тулешков, например 
срещата на Ботев и Каравелов с Д. И. Иловайски в Букурещ. Възможно е да става дума за вариант 
на ръкописа на К. Тулешков, но не е изключено да се срещаме с късна компилация от Тулешкови 
спомени.

33 Стоянов, З. Неиздадени съчинения…, 467–468.
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чалото на декември 1886 година. Според мен „Животът на Христа Ботйова…“ 
е от същата година, за този ръкопис, „страшно объркан“, става дума в писмото 
на З. Стоянов до К. Тулешков от 2 март 1886 г.34

В бележките от ЦДА също намираме писмо на Ботев до Тулешков, офор-
мено изцяло в характерния стил на мемоариста. От него Зах. Стоянов е цити-
рал малка част под линия и е преразказал останалото35. Това отново свързва 
допълнителните бележки с ръкописа „Животът на Христа Ботйова…“. Тук ще 
отбележа, че от писмо на К. Тулешков до съпругата на Захари Стоянов – Ана-
стасия, с дата 26.ІХ.1890 г. научаваме, че Тулешков е изискал и е получил от нея 
„записките“ си заедно с едно годишно течение от в. „Независимост“, което се 
оказало, че не е неговото. Кои точно са били тези записки, можем само да пред-
полагаме. Да прибавя към неизяснените неща и свидетелството на Тулешковия 
племенник Никола Тулешков, че след смъртта на вуйчо му от неговата работна 
стая са изчезнали част от ръкописите му36. Не вярвам това да са спомените от 
детството му в Търново, по-скоро са били бележките за Ботев, интересът към 
когото нараства неимоверно, подклаждан от политическите разпри през 90-те 
години. Може би така се е получил самостоятелният път на този ръкопис, от-
делно от материалите на Тулешков, предадени в Националната библиотека от 
неговите наследници.

Относно отметките със син молив върху ръкописите, за които С. Каракос-
тов твърди, че са от ръката на З. Стоянов, мога да съдя само по оригиналния 
ръкопис, запазен в ЦДА. В него има на доста места подчертавания с червен и 
син молив, с мастило; също със син молив са означени някои поредни номера 
на страници и няколко думи, написани между редовете с дребни букви, от които 
трудно се разпознава почерка. На л. 8 (служебната номерация; по номерацията 
на Тулешков е 1, като има още два листа, обозначени от него с 1) е написано 
горе над текста с едри букви „Тулешков“, дума, за която би могло да се твърди, 
че е от ръката на З. Стоянов. Със син и с червен молив се е работило масово по 
онова време, кой го е ползвал в нашия случай, не може да се каже със сигурност, 
след като не знаем в чии ръце е бил ръкописът през годините (предаден е в ЦДА 
през 1958 г.). 

В писмото, което придружава изпратените на З. Стоянов „прибавки“, Киро 
Тулешков обяснява: „Аз не свършвам, защото, последните му действия (на Бо-
тев – б. м. – С. Т.) са ти познати. От ръкописа ми се губи, както се види от самия 
тетрад, защото свършва: Каравелов са…, но аз не можах да си напомня какво е 
било писано по-после“. Означават ли тези думи, че Зах. Стоянов е притежавал 
препис от „самия тетрад“, а продължението в следващата тетрадка е изгубено? 
Често в познатите ни ръкописи на Тулешков текстът преминава в нова тетрадка 

34 Пак там, с. 408. 
35 Стоянов, З. Христо Ботйов…, 142–143 бел.
36 Тулешков, Никола Д. Киро х. Пенков Тулешков (биографични бележки). – Общински 

вестник Велико Търново, № 21 и 22, 25 септември 1938, 163–164.
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по средата на изречението. Как двамата са се разбрали къде точно да се вмъкват 
„прибавките“, не мога да отгатна.

Мисля, че анализът, който направих, наред с внушението за предпазливост, 
води и до някои изводи с достатъчна степен на сигурност: 

1. Ръкописът на К. Тулешков „Животът на Христа Ботйова в Румъния – 
Браила“ не е чернова на Ботевата биография от 1876 година. Той е от времето 
след Освобождението, когато авторът му се опитва да възстанови записки и 
спомени от близкото минало, с желание да осъществи замисъла за биография 
на поета-войвода, но не в самостоятелна творба, а като част от мемоарно-био-
графично повествование, обхващащо целия му съзнателен живот. 

2. Всичко, което З. Стоянов е посочил, че дължи на Тулешков, би следвало 
да се приеме за най-ранния вариант на Тулешковите спомени, включително и 
свидетелството за писмото на Ботев. Дали текстът на това писмо е възстановя-
ван по памет, или Тулешков е притежавал частични записки от него, не можем 
да знаем със сигурност, но във всички случаи отразеното от Захари Стоянов е 
най-близо до автентичното.

Изтъкнатото дотук не отрича информативната стойност на  Тулешковите 
записки, всички те заслужават внимание, но е добре да се пристъпва към тях 
аналитично и критично. В интерес на истината, биографите на Ботев, въпреки 
всичко, няма да се откажат да ползват спомените му и това ще бъде – както е 
било досега – в голяма степен субективно: онова, което им харесва, онова, което 
подкрепя тезите им, или онези моменти, които им се струват правдиви. Защото 
в тези спомени е заключен богат живот – от времето, за което се разказва, и от 
всички времена, които мемоаристът е изживял.

Спомените на К. Тулешков имат и друга страна. Захари Стоянов на много 
места е отбелязал, че сведенията идват от самия Ботев. Известно е от мнози-
на съвременници, че поетът е бил майстор и на устното слово, че е обичал да 
разказва, че е рецитирал стихотворенията си преди да бъдат публикувани, че е 
пресъздавал в разговорка и свои белетристични творби – целия очерк „Това ви 
чака!“, роман със заглавие „Змей“. К. Тулешков твърди, че Ботев е обичал да 
разказва и случки от собствения си живот. На толкова много места той отбеляз-
ва, че сведенията произтичат от личните разкази на приятеля му, че дори да го 
сметнем за литературен похват, в контекста на информацията, с която разпола-
гаме, мисля, че този похват се изгражда върху несъмнена реалност. 

От спомените на Тулешков научаваме много, но само онова, което Ботев е 
желаел да сподели с него. Никой от информаторите на З. Стоянов не  осветлява 
връзките на поета с Богдан Горанов и Мария Горанова – личности, достойни да 
им посвети стихотворенията „Борба“ и „Пристанала“. Обяснението е, че в хъ-
шовските сбирки Христо Ботев не е говорил за тях. Подобен случай е животът 
му при полското семейство в Одеса, за което нищо не се знае. 

Ботев е разказвал пред Тулешков и съответната компания онова, което те 
са желаели да чуят, което ги е развеселявало, подкрепяло и е съответствало 
на въжделенията им. Изглежда, че това са били разказите за „нощните похож-
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дения“ и обирите на богаташи, за да се набавят средства за революционното 
дело. В тях се е преплитал социалният с националния сюжет, което е допадало 
на хъшовските нагласи. Така си обяснявам почетното място на тези истории в 
мемоарите на Тулешков, преминали в биографията на Ботев. Дали З. Стоянов е 
„съчинявал“, дали К. Тулешков е „измислял“, или в последна сметка е разказ-
вал Христо Ботев?  Едва ли ще можем да разберем. Но имаме основание да се 
запитаме: не е ли устното творчество на поета залегнало в „измислиците“, в 
стил романтично-приключенско четиво, за нощното посещение на Ботев в дома 
на търговеца П. Симов, с цел да го принуди да действа за освобождаването от 
затвора на приятеля му? З. Стоянов сякаш потвърждава: „Трябва да кажа, че 
тия нощни обири на Ботьова са били достояние на всичките му малко-много 
приближени. […] на всички ги е разказвал с най-дребните подробности…“37.  
Мисля, че са неоправдани скрупулите на по-късните биографи, които набързо 
прекосяват с евфемизми тези страници от живота на поета-революционер.

Киро Тулешков е бил съпреживяващ верен слушател, цялото му писмено 
наследство говори за таланта му да слуша и възпроизвежда. Това негово ка-
чество и щастливото обстоятелство, че е прекарал с Ботев дълги години в тясна 
близост го прави, въпреки всички уговорки, много ценен източник на сведения 
за живота и дейността на една от най-големите личности в българската история. 
Няма цена великодушието му да предостави на талантливия Летописец всичко, 
което е могло да бъде полезно, когато най-близки Ботеви роднини и съратници 
по различни причини са избрали да затворят вратите на спомена.

KIRO TULESHKOV’S MEMORIES OF HRISTO BOTEV
AND THEIR BIOGRAPHICAL VALUE

Stefana Tarinska

(Abstract)

The article traces the memoirs left by Kiro Tuleshkov which cast a light on Hr. 
Botev’s life by comparing his hand-written and published notes. It raises questions 
related to the time of their writing and their use by the poet’s subsequent researchers. 
The accent is placed on the differences between the book of Z. Stoyanov “Hristo 
Botyov. Attempt for a Biography” (1888) and the manuscripts of K. Tuleshkov. It 
is convincingly proved the in the poet’s biography written by Z. Stoyanov, the cited 
Botev’s letter to K. Tuleshkov (describing the time when the poet lived together with 
V. Levski) is based on the earliest version provided to Tuleshkov and is closest to its 
authentic text. It challenges the opinion of researchers who presume that Z. Stoyanov 
has intervened in the text of the letter, since its original is missing. The subsequent 

37  Стоянов, З. Цит. съч., с. 146.
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appearance of versions of this letter is due to Tuleshkov’s aspirations to be not only 
memoirist, but also biographer of Botev. This explains why, when reconstructing 
this letter of Botev in his subsequent notes-memories, the memoirist enters some 
supplements and corrections deviating from Botev’s manner of expression. The article 
underlines that Tuleshkov’s notes that are currently kept at the Central State Archive, 
are a supplement to another manuscript of his and date back to a later period as 
compared to his work “The Life of Hristo Botyov in Romania – Braila”. Demanded is 
a careful and critical use of Tuleshkov’s notes concerning the biography of Hr. Botev, 
without denying their informational value.

31 Българското възрожденско общество...
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БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ 
ЗА СВОЯТА ЕПОХА И НЕЙНОТО НАЧАЛО

Любомила Соленкова

През последните два века от османското владичество българите са изпра-
вени пред предизвикателството да наваксат голямото изоставане в развитието 
си, натрупало се спрямо народите от Централна и Западна Европа. Затова този 
период е един от най-важните в историята на българския народ. Това е време, 
в което той намира сили да заяви ясно правото си на самостоятелно същест-
вуване, стремежа си към свобода – духовна, културна и политическа. Всичко 
това предизвиква големия интерес към епохата на Българското възраждане сред 
българските и чуждестранните изследователи. Диренето на същината, начало-
то и отделните прояви на епохата започва още през ХІХ в. В изследванията се 
забелязва постепенното разширяване на тематиката, значително увеличаване на 
използвания изворов материал и засилване на стремежа тази епоха да се раз-
глежда като част от европейската история. 

Един от основните въпроси пред изследователите на Българското възраж-
дане са неговите граници – начална и крайна. В предлагания тук материал кон-
кретната историческа граница, която ще се разгледа, е началото на Българското 
възраждане. Веднага могат да се поставят следните въпроси: Защо е нужно 
разделянето на историческия процес на епохи, периоди, ери и т.н.? Не може 
ли светът и човекът да се развиват, без да ги поставяме в определени грани-
ци, без да ги ограничаваме във времето и пространството? Та нима можем да 
разделим на две един човешки живот или живота на един народ, сякаш говорим 
за двама души или за два народа, защото сме избрали едно или друго събитие 
да служи за граница на два периода? Мисля, че тук отговорът категорично е 
НЕ. Някой беше казал, че животът на човек е твърде кратък, за да може той да 
види началото и края на един процес. Затова, когато говорим за един човешки 
живот или за живота на един народ, е трудно и доста рисковано занятие да 
го периодизираме. Но разделянето на историята на периоди, епохи, ери и т.н. 
е факт. Създаването на структура помага на изследователите за по-прецизно 
и детайлно проследяване на тъй дългата нишка на историческото развитие на 
човека и обществото. В същото време това разделение спомага и за по-ясното 
представяне на криволиците в развитието на един народ – спадовете и възходи-
те, предизвикалите ги причини и последствията от тях. Поставянето на граници 
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има за цел и да отличи отделните специфики, характерни за даден момент от 
историята на един народ. Определянето обаче на края и началото е най-трудно-
то. В европейската наука все още се спори за границите на Модерната епоха. 

Историята на българската историография от началото на Новото време 
може да се раздели на четири основни периода според водещите историописни 
модели, институционално развитие и политическа среда:

• първи период – до края на 80-те години на ХІХ в.
• втори период – до средата на 40-те години на ХХ в.
• трети период – до началото на 90-те години на ХХ в.
• четвърти – периодът, в който днес работим1.
И тъй като, макар и кратък на пръв поглед от гледна точка на цялостния 

исторически процес, този период е наситен с множество събития, автори и из-
следванията им, тук конкретно ще се спра на представителите на самата епоха 
и как те виждат началото и същността на епохата, в която живеят. Кога и защо 
българският народ, според тях, започва да се променя и да се стреми към пос-
тигането на идеалите на Новото време?

В периода преди Освобождението на България са малко професионалните 
историци, които се занимават с изследване на миналото. Но на това поприще се 
изявяват много от обществениците ни, които се насочват към миналото, за да 
търсят аргументация за промените в българското общество, които от своя стра-
на да доведат до успешното решаване на трите основни задачи на Българското 
възраждане, начертани още в „История славянобългарска“ на отец Паисий Хи-
лендарски. Едни от основните затруднения тук трябва да се търсят в силна-
та емоционална натовареност на хората, в малките възможности и неголямото 
умение да се работи с изворов материал, в липсата на професионална подго-
товка. Въпреки това, не са малко тези, които се обръщат към историческото ни 
минало и по-специално към началото и същността на епохата, в която живеят. 
Затова в следващите редове ще се спра основно на авторите, които най-вече 
формират това обществено познание и залагат в голяма степен аргументите в 
борбата ни за политическо и духовно освобождение, аргументи, които ще про-
дължат да играят своят роля в политическия и обществения живот на младата 
българска държава след 1878 г.

1 По този въпрос вж. също Ников, П. Задачите на днешната българска историография. – 
Минало, 1994, № 1; Дуйчев, И. Преглед на българската историография. – Jugoslovenski istorijski 
časopis, 4, 1938, sveska 1–2, 40–74; Велева, М. Романтизмът в българската историография през 
Възраждането. – В: Международен симпозиум „Университетски изследвания и преподавания 
по българска история у нас и в чужбина“, Смолян, 1984. Т. 1, ч. 4. Смолян, 1988; Велева, М. 
Развитие на историческата наука в България след Освобождението. – В: Сборник от лекции по 
следдип ломна квалификация. Т. 6. София, 1983; Генчев, Н. Движение на изследванията в българ-
ската историография. – В: Университетски изследвания и преподавания на българската история у 
нас и в чужбина. София, 1982; Генчев, Н., И. Унджиев, М. Велева, К. Косев. Основни моменти в 
развитието на българската историография върху Възраждането. – В: Първи конгрес на Българско-
то историческо дружество. Т. 2. София, 1972; Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане. 
София, 2002; Бонева, В. Българското възраждане в българската историопис <http://liternet.bg>.
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През по-голямата част на ХІХ в. в българската историческа мисъл водещо е 
течението на романтизма със спецификите си. Според него всеки народ, малък 
или голям, има суверенното право да живее и да се развива спрямо собствените 
си традиции, нужди и желания. Представителите на това течение се стремят 
да разберат и после да опишат събитията и явленията така, както са протекли, 
докато просветителите се опитват главно да изтъкнат поуките и морала. Всичко 
това става предпоставка и за появата на много българи, които започват да пишат 
по исторически теми. Към края на разглеждания период в българската историо-
писна среда започват работа и първите професионални изследователи на мина-
лото ни. Тяхната работа се подчинява на принципите на второто течение в хума-
нитаристиката, характерно за ХІХ в. – позитивизма. Най-важната негова черта 
е, че проследява историческото развитие на един народ в неговата еволюция, 
като постепенно се върви от най-ранни времена към настоящето. Поради спе-
цификите на самото течение и поради младостта на българската историческа 
наука, изследователите в началото се стремят фактологично и хронологично 
да изяснят историята на народа ни. В своята работа българските историци-по-
зитивисти се ръководят и от равноправното въздействие на различни фактори2. 
Това е теоретичната среда, в която работят възрожденските ни изследователи. 
В настоящата статия няма да се посочва конкретно причисляване на един или 
друг автор към едно от двете течения, тъй като това е сложен въпрос, върху кой-
то би било редно да се направи отделно изследване, за да може обстойно да се 
проследят отделните методи и принципи на работа.

Както споменах, през Възраждането много българи се обръщат към исто-
рията, за да търсят аргументи за настоящето си, затова тук ще се спра на най-
ярките имена, на тези, които с перото си оставят трайна диря в историческите 
търсения. Сред тях са Васил Априлов, Иван Селимински, Георги Ст. Раковски, 
Любен Каравелов, Спиридон Палаузов, Гаврил Кръстевич, Марин Дринов, 
Константин Иречек, Марко Балабанов.

* * *

В българската историография са се наложили множество митове за тезите 
на възрожденските дейци за определянето на началната граници на епохата от 
тях. Четейки текстовете, се насажда мнението, че те не могат напълно да проз-
рат какви всъщност промени са настъпили в българското общество, Османската 
империя и Европа. След прегледаните техни съчинения на тези няколко страни-
ци искам да покажа еволюцията на познанието за началото и същността на тази 
епоха в българската история през ХІХ в., както и несъстоятелността на някои 
тези, приписвани им безкритично.

Един от първите ни възрожденци, които категорично се обръщат към тър-
сене на историческото минало, е Васил Априлов. В своята дейност и идеи той е 
силно повлиян от руските интелектуалци и особено от Юрий Венелин, с когото 

2 Вж. бел. 1.
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са в много близки отношения. Дори пробуждането на патриотичното съзнание 
у младия българин става след като той прочита „Древние и нынешние болгаре“. 
И тъй като през 30-те и 40-те години на ХІХ в. руската политика не е особено 
активна в разрешаването на Източния въпрос, Априлов смята, че русите трябва 
по-обстойно да се запознаят с българското минало и настояще. Той се обръща 
към българския елит за съдействие при събирането на български старини, като 
за улеснение съставя една цялостна програма за събиране на материали от ми-
налото и свидетелства за облика на тогавашния българин3. Втората цел, която 
Априлов преследва с тази си дейност, е да се засили процесът на националното 
осъзнаване на българите. Освен това в съчиненията си той търси и началото, и 
същината на този процес. Според него най-важното е, че българите са съумели 
да запазят вярата си, да поддържат килийни училища, чрез които се запазва 
традицията на старобългарската култура. В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. 
се създават реални възможности за „пробуждането на българския народ“. Това 
е терминът, който използва Априлов. Според него причините за това трябва да 
се търсят в развитието на занаятите и търговията сред българското общество. 
Икономическото раздвижване и замогване на част от народа ни допринася за 
повдигането на националното му самочувствие. Започва да са разширява него-
вият кръгозор и да се търси по-висока образованост.

Друг важен фактор за възраждането на българите, според Априлов, също 
са реформите на Махмуд ІІ и Абдул Меджид. В „Дополнение к книге: Денни-
ца новоболгарского образования“ той пише: „…с 1826 г. започва нова епоха в 
историята на Османската империя. Унищожил еничарите с непоколебима воля, 
Махмуд ІІ възродил своята империя, дал равни права на всичките си поданици. 
Негов наследник и верен последовател на плановете му, сега царстващия Абдул 
Меджид, с официалния акт, издаден на 3 ноември 1839 г., утвърдил реформи-
те на своя баща“. Авторът подчертава, че „нищо повече от преобразованията 
в Турция не трябва да се търси като причина за зародиша на българското об-
разование“4. Но година по-рано на страниците на „Денница новоболгарского 
образования“ той подчертава, че след Кайнарджийския мир (1774 г.) връзките 
на българите с Русия и руския народ в културната, икономическата и политиче-
ската област започват да играят съществена роля в историческото развитие на 
българите и че точно тогава започва и тяхното възраждане5.

Започналото в началото на ХІХ в. пробуждане на българите, според Апри-
лов, дава първите си резултати в средата на 20-те години. Това е разгръщането 
на книжовната дейност и появата на учебникарска литература. Като най-ярък 

3 Априлов, В. Съчинения. София, 1968, с. 240; Маждракова-Чавдарова, О. Засилване на 
интереса на българското възрожденско общество към родните старини (30-те–50-те години на 
ХIХ в.). – В: Studia balcanica, 22. Култура и общество II. София, Институт за балканистика, 1994, 
с. 223.

4 Априлов, В. Допълнение към книгата „Денница на новобългарското образование“. – В: 
Събрани съчинения…, 152–153.

5 Априлов, В. Денница новоболгарского образования. Одесса, 1841, 120–122 <http://books.
google.com>.
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пример е посочен Петър Берон със своя буквар. Това е най-важният резултат от 
пробудата – развитието на новобългарското образование, откриването на бъл-
гарски училища.

Сливенецът д-р Иван Селимински също се откроява с ярко национално са-
мосъзнание, формирано в условията на емигрантство. Независимо, че до края 
на живота си той не усвоява книжовния български език, част от гръкоезичните 
му съчинения оставят дълбока следа във възрожденската ни историография6. 
През 1841 г. Селимински ще напише на Георги Золотович: „Напразно търсим 
политическа свобода, докато самите […] ние не сме свободни“7. И две години 
по-късно – пак до него: „Само всемощната ръка на истината, на знанието, на 
просветата може да поведе към възраждане, което да строши веригите на роб-
ството на нещастните народи“8. В тези две кратки изречения до своя приятел 
и съученик Селимински синтезира цялото свое виждане за начина и целите на 
Възраждането на българския народ.

Същината на възраждането ни сливненецът определя като постигане на по-
литическо освобождение. Тази идея е добре разработена в неговото творчество. 
Постигането на свободата трябва да започне с народната просвета и с постигане 
на духовна свобода. Той заявява, че след отварянето на народните училища се 
съживяват телесните и душевни сили на българския народ: „разпространението 
на знания и науките чрез училищата дадоха голям тласък на народното духовно 
възраждане, което обещава славно и светло бъдеще“9. Образование, но не на 
всяка цена. Селимински вижда опасност в голямото залитане по чуждото обра-
зование: гръцко, а след 1839 г. и западно10. Нашата просвета трябва да черпим 
от Русия, „защото този народ ни е близък, еднороден, има с нас един и същ 
произход и вяра и можем да очакваме от правителството му помощ и други 
добрини“11.

Селимински отбелязва като една основна причина за възраждането на на-
рода ни запазването на неговата идентичност. „Наистина благодарение на вар-
варското владичество народът ни, като остана неразвит, можа да оцелее, иначе 
би се разпръснал и не би могъл да запази сегашната си идентичност, на която 
днес се опираме в своите надежди за политическа независимост. Тази именно 
идея е в основата на единството на нашия народ. […] Следователно всеки умен 
родолюбец трябва да подхранва тази идея, за да държим народа високо в него-
вите бляскави надежди за възраждане. Нека да останем верни на вярата, на ези-
ка, на народността, на обичайте и богослужението си“12. Та в заключение може 

6 Бонева, В. Възраждане: България и българите в преход към Новото време. Шумен, 2005, с. 42.
7 Селимински, И. Писма и завещания. – В: Библиотека „Д-р Иван Селимински“, № 14. 

София, 1931, с. 71.
8 Пак там, с. 79.
9 Пак там, с. 274.
10 Селимински, И. Насоки на нашето Възраждане. – В: Избрани съчинения. София, 1979, 

с. 146.
11 Пак там, 146–147.
12 Селимински, И. Как трябва да разбираме нашето Възраждане. – В: Избрани съчине-

ния…, 149–150.
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да се каже, че началото на тези процеси в българското общество Селимински 
вижда в началото на ХІХ в. И въпреки че той смята, че силите на българския 
народ за възраждане трябва да се търсят вътре в него, то тогавашното раздви-
жване и устрем на народа ни са рожба на века13.

Големият български революционер Георги Ст. Раковски в своите съчине-
ния също се спира върху разглеждания тук въпрос. Въобще в областта на издир-
ванията му, свързани с Българското възраждане, той прави много ценни прино-
си14. И при него се наблюдава същото явление, както и при предходните автори 
– посочва като начална граница края на 20-те и 30-те години, но едновремен-
но търси причините за реалните възрожденски прояви преди това. В различни 
свои съчинения Раковски разглежда различни фактори, които повлияват върху 
развитието на българския народ. Такива например са: положението в самата 
Османска империя, действията на кърджалиите, стремежът към реформи, нови-
те икономически условия, политиката на великите сили, свързана с развитието 
на Източния въпрос, националноосвободителните борби на балканките народи. 
Като най-ценни Веселин Трайков определя сведенията, които Раковски дава за 
измеренията на възрожденския процес15. На първо място трябва да се изтъкне 
интересът му към живота и делото на Паисий Хилендарски и мястото, което 
му определя. В „Дунавски лебед“ от септември 1860 г. като причина, отворила 
очите на българите в първата третина на ХІХ в., отбелязва само преобразовани-
ята на султан Махмуд и Одринския мир (1829 г.), според които на християните 
в Турция се дава пълна свобода16. През същата 1860 г. в излязлата си книга „О 
Асеню първому“ Раковски подчертава ролята на Паисий и неговата история17. В 
архива на революционера е запазен и един план-конспект на подготвян от него 
труд върху Българското възраждане, замислен, но неосъществен. Върху това е 
работил вероятно в Нови Сад или Одеса през 1857–1858 г. Конспектът включва 
събитията до времето на Кримската война – последната определена хроноло-
гично точка се отнася до Хатихумаюна от 1856 г. По-интересното в случая е 
началната граница. Раковски я търси в няколко фактора в „Светогорски мана-
стири български / Отец Паисий / Други монаси / Отец Софроний / Отец Неофит 
/ Българская в Цариград църков / Развитие българскаго духа / Разни списатели 
български / Откритие на училища / Граждански движения от българи […] Ру-
сийски походи […]“18. За съжаление, това съчинение не е написано, но неговият 
план е още един ярък знак, че в края на 50-те години на ХІХ в. изследователите 
започват да търсят началото на процесите далеч преди техните първи, видими с 
невъоръжено око, прояви.

13 Селимински, И. Писма и завещания. – В: Библиотека „Д-р Иван Селимински“, № 14. 
София, 1931, с. 6.

14 Христов, Хр. Георги С. Раковски като историограф. – В: Георги С. Раковски. Възгледи, 
живот и дейност. Т. 1. София, 1964.

15 Трайков, В. Историографското наследство на Георги Стойков Раковски. – В: Съчинения. 
Т. 3. София, 1984, 500–505.

16 Раковски, Г. Съчинения. София, 1983, 75–76.
17 Раковски, Г. Няколко речи о Асеню първому. Белград, 1860, 1–2 <http://books.google.com>.
18 Раковски, Г. Съчинения (Из Българското възраждане). Т. 3. София, 1984, с. 423.
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Будната позиция по въпросите на деня е характерна за Любен Каравелов. 
Затова и често се обръща към миналото, за да търси там аргументите, които са 
му необходими за настоящето. Текстовете му в тази насока са свързани предим-
но с интереса му към фолклора и етнографията. Когато се разглеждат те, трябва 
винаги да се има предвид, че Каравелов не може да избяга от своята същност на 
поет, публицист и общественик19. Неговата обществена дейност е тясно свърза-
на с най-голямата задача, стояща пред българския народ по това време – извою-
ване на духовна и политическа свобода. Това е предпоставка често да пише за 
епохата, в която живее, да търси обяснение на процесите и тяхното начало. В за-
висимост от това, което пише, и целите, които преследва, Каравелов мотивира 
поставянето на началото на възраждането ни в различно време. В „Българската 
журналистика“ той пише за началото на ХХ в. и като първи ярки прояви на 
новото посочва дейността на Софроний Врачански и Васил Априлов20. В други 
свои съчинения, за разлика от тези преди него, като същност на епохата той раз-
глежда основно политическите процеси и ролята на народността като двигател. 
Затова и при него наблюдаваме изместване на началната граници по-късно във 
времето, тъй като и политическите прояви на българите са от по-късен период. 
„Началото на съвременния въпрос за народността като двигател на политиче-
ския живот се поставя от свободомислещите принципи на ХVІІІ век […] Сър-
бия и Гърция са първите, които вдигнаха знамето на народността, след тях идва 
1848 година в Австрия, италианската война и шлезвиг-холщайнският въпрос. 
Подчинените народи се борят да се освободят, да станат самостоятелни, […] 
задача на всички славяни на Балканския полуостров е – първо: народното един-
ство, второ: племенната солидарност, трето: принципът на свободата. Едното 
без другото е немислимо, ако сме безпристрастни и ако не искаме да се измам-
ваме“21. Каравелов определя европейските събития от 1848 като „епоха, за да се 
возродят много народности, между които е и българският народ. От тая епоха 
българите захванаха нов период за развитието на своят народни живот; от това 
време българската умствена деятелност придоби патриотическо значение […]“. 
В същата статия от 1869 г. „Турците всякога са тъпкали и тъпчат всичко, що е 
наше“ Каравелов помества своеобразно заключение на своите разсъждения в 
тази посока: „И така, българското возрождение се начна от 1848 г.“22. През 1871 
г. по повод свикването на Първия църковнонароден събор ще напише: „Настана 
вече за българският народ щастлива минута, която се нарича „епоха на въз-
рождението“, настана вече и за нас онзи час, който ще бъде начало на нашата 

19 Бонева, В. Българското възраждане в българската историопис <http://liternet.bg>.
20 Каравелов, Л. Българската журналистика. – В: Каравелов, Л. Събрани съчинения. Т. 6. 

София, 1966, 14–19.
21 Каравелов, Л. Какво ни трябва (Застава, 4, № 31 и 32, 7 и 14 март 1869). – В: Събрани 

съчинения. Т. 7. София, 1985, 47–54.
22 Каравелов, Л. Турците всякога са тъпкали и тъпчат всичко, що е наше (Свобода, 1, № 2, 

12 ноември 1869). – В: Събрани съчинения. Т. 7. София, 1985, 100–103.
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история, на нашия напредок и нашето счестие; настана вече онова време, което 
е мило на секи един народ, който желае и да върви напред“23.

Идеите и търсенията на Каравелов за началото и същността на Българското 
възраждане ясно показват лутанията сред непрофесионалните изследователи и 
използването на терминологията без точно установен критерии. В зависимост 
от това как определят същността на процеса – промени в самата държава, които 
дават права на християните и спомагат за придобиване на свобода в духовния, 
културния и икономическия живот, духовно израстване, изграждане на нови 
храмове и придобиване на по-добро образование от българите (откриване на 
нови български училища, възможност да се учи в Европа, извоюване на са-
мостоятелна българска църква) или начало на процесите за национално иден-
тифициране на българите и борбите за политическа свобода, те поставят и 
началото му.

Марко Балабанов е друга ярка личност от епохата на Възраждането24. Той 
пише за „обществено възраждане чрез наука“ и „нова епоха в българското об-
разование“ в уводната статия на брой първи от сп. „Читалище“, чийто редактор 
е. Говори също за „собуждане от дълбокий сън на несамосвестността“, за „съ-
буждането у нас на народното чувство“25. Възрожденецът също като много от 
своите предходници и съвременници посочва като начална граница на епохата, 
в която живее, времето на реформите в Османската империя при Махмуд ІІ 
(1826 г.) и продължени от Абдул Меджид26.

В средата на 40-те години на ХІХ в. започва работа и първият професио-
нален български историк Спиридон Палаузов. Той е познат като изследовател 
на българското средновековие и общата европейска история, но неговите тек-
стове за по-късните епохи стават основополагащи в много от направленията на 
българската историческа наука и не само в нея. Така една от основните теми в 
творчеството му в края на 50-те и през 60-те години е историята на българската 
църква и нейните институции. Този интерес у него се формира както под въз-
действието на историческите извори, към които проявява предпочитание, така 
и поради необходимостта исторически да се обоснове пред руската и западно-
европейската общественост справедливостта на борбата на българския народ 
за самостоятелна църква с българско духовенство. Пише поредица от статии по 
този въпрос в петербургския вестник „Северна пчела“. Те демонстрират мно-
го доброто познаване както на историята на църквата, така и на обстановка-
та в българските земи в същото време27. Малкото му статии върху проблеми 

23 Каравелов, Л. Настана вече и за българския народ епохата на възраждането (Свобода, 2, 
№ 5, 30 януари 1871). – В: Събрани съчинения. Т. 7. София, 1985, 270–273.

24 Божинов, Пл. Книжовни източници за изграждане на обществено-политическите възгле-
ди на Марко Д. Балабанов. – ИПр, 1993, № 4–5, 156–178.

25 Балабанов, М. Обявление. – Читалище, 1870–1871, № 1, 3–5; Същият. Българский на-
предък. – Читалище, 1870–1871, № 11, с. 323, 327, 329 <http://books.google.com>.

26 Балабанов, М. Българский…, с. 328.
27 Палаузов, Сп. Избрани трудове. Т. 1. София, 1974, 455–467; Т. 2. София, 1977, 325–345; 

Коларов, Хр., В. Гюзелев. Спиридон Николаев Палаузов (1818–1872). – В: Спиридон Палаузов. 
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от Българското възраждане, основно са подчинени на тази идея. В тях авторът 
умело изтъква факторите, провокирали българското национално обособяване 
през първата половина на ХІХ в. Тук трябва да се подчертае, че при Палаузов 
Българското възраждане отново е главно духовно, защото и той смята, че пости-
гайки духовната свобода, тя ще доведе до политическото освобождение.

Вторият изследовател, който въз основа на своите трудове можем да при-
числим към професионалистите, е Гаврил Кръстевич. При споменаването на 
името му първата асоциация, която изниква, е спорът му с Марин Дринов за 
произхода на българите. В своето творчество обаче той взима отношение и към 
други проблеми от историята ни и от епохата, в която живее. Наясно е, че живее 
във време на преход от традиционното към модерното, от зависимостта от чуж-
дия народ към политически и културен суверенитет, към който са се устремили 
осъзналите се вече като национална общност българи. В никоя негова публи-
кация не се среща категорична позиция за началото на Възраждането ни. Но 
от идеите му може да се заключи, че Кръстевич определено свързва началото 
на промените с будителската дейност на редица български общественици от 
края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. Сред тях място намира и Паисий Хилендар-
ски. Той получава в наследство от своя учител княз Стефан Богориди третия 
препис на „История славянобългарска“, който пък го е получил лично от дядо 
си Софроний Врачански. Пази го като светиня и се гордее, че именно той е 
избраният за тази задача28. През 1871 г. Кръстевич използва текста на Паисий 
като аргумент в църковнонационалните борби, за да покаже, че още през 1762 г. 
монахът е призовал за защита правото на българите да имат своя църква и свои 
владици29. Както подчертава В. Бонева, за Г. Кръстевич църковнонационалното 
движение представлява най-същественият аспект на процесите, характеризира-
щи новата епоха в развитието на българите, и използвайки Паисиевата история 
като един от основните аргументи, може да се заключи, че и той вижда нача-
лото на Българското възраждане по времето на светогорския монах. В същото 
време Кръстевич е наясно и с ролята на училището, книжовността и езика за 
възраждането ни, но църковнонационалните борби имат определящо място за 
изграждането у българите на готовност и умения за съзиждане и управление на 
самостоятелни държавни институции30.

Интересно е, че в същото време се поява статията на Марин Дринов „Отец 
Паисий, неговото време, неговата история и учениците му“, публикувана на 10 
март 1871 г. в „Периодическо списание“ на Българското книжовно дружество. 
Мнозина смятат тази публикация за преломна в изследването на началото на 
Българското възраждане в българската историопис, защото именно с нея уче-
ният поставя пред науката този въпрос. Може би поради авторитета на автора £, 

Избрани трудове. София, 1974, 46–48; Велева, М. Спиридон Николаев Палаузов – историк на 
Югоизточна и Средна Европа. – В: Спиридон Палаузов. Избрани трудове. София, 1977, 40–42.

28 Бонева, В. Историкът Гаврил Кръстевич. – ИПр, 1993, № 4–5, 201–202.
29 Читалище, 1971, № 11, 335–337.
30 Бонева, В. Историкът…, 202–203.
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поради мястото на публикуване, поради солидната научна аргументация, тази 
статия придобива широка популярност. Но след като тук се видя, че тази идея се 
ражда при още двама други автори (Г. С. Раковски и Г. Кръстевич) горе-долу по 
едно и също време, то не може ли да се заключи, че по-това време българската 
историопис е узряла, натрупала е достатъчно аргументация за това прозрение?

В статията си, след представяне на положението на българския народ пре-
ди и след написването на Паисиевата история, Дринов поставя въпроса дали не 
може началото на тази епоха да се отнесе към средата на ХVIII в. и начело да 
се постави отец Паисий31? Ако се предоверим на това последно въпросително 
изречение, ще заключим, че М. Дринов пише цялата си статия само с целта да 
докаже, че в основата на промените в българското общество стоят един-един-
ствен човек и неговата книга. Това е статия, която е твърде експлоатирана в 
българската историопис, и нейното приемане и осмисляне от историците ни е 
достойно дори за самостоятелно изследване.

Вглеждайки се в цялата статия, ясно се вижда, че М. Дринов поставя Въз-
раждането на българския народ непосредствено след „тъмните времена“, кога-
то няма никакъв белег за духовен живот и в нищо не се явява народната свес, 
и като реакция на факторите, които ги причиняват32. Но авторът ни съобщава, 
че всъщност духовното възраждане и осъзнаване на народа ни тръгва от мана-
стирите, където българската старина и памет не са загинали. Те са предпостав-
ката за появата и делото на отец Паисий като най-мощна изява на желанието 
за народностно осъзнаване и духовно възраждане на българския народ. Така, 
изхождайки от позициите на позитивизма, М. Дринов не приема Хилендарския 
монах и неговата история като нещо уникално, а като продукт на средата, в 
която живее и твори. Той представя причините за появата на тази личност и 
нейното дело и проследява отражението им сред българския народ. При тези 
обстоятелства аз лично смятам, че М. Дринов поставя началото на Възражда-
нето в средата на ХVIII в., а личността на Паисий Хилендарски приема като 
първата ярка проява на този процес.

Не толкова категорично е становището на Дринов две години по-късно във 
встъпителната му лекция, изнесена на 20 септември 1973 г. в Харковския уни-
верситет. В нея той поставя Хилендарския монах сред „предтечите на възражда-
нето на народните единици, влизащи в състава на югозападното славянство“33. 
През 1876 г. Паисий вече е понижен в „един български писател“, а за начало на 
Възраждането посочва началото на ХІХ в., започнало под руско влияние34. На-
блюдава се закономерност в оценките на Дринов в материалите, предназначени 

31 Дринов, М. Отец Паисий, неговото време, неговата история и учениците му. – В: Дринов, 
М. Съчинения. Т. 1. София, 1909, с. 137; Горина, Л. Марин Дринов – историк и общественный 
деятель. Москва, 1986.

32 Под „тъмни времена“ авторът разбира първата половина на ХVIII в. или периода на силно 
гръцко влияние и потисничество (Дринов, М. Отец Паисий…, с. 115).

33 Дринов, М. Успехи и задачи славяноведения. – В: Съчинения.  Т. 3. София, 1915, с. 508.
34 Дринов, М. Болгария накануне ея погрома. – В: Съчинения.  Т. 3. София, 1915, с. 27.
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за българската и за руската публика. В написаните за читателите от родината му, 
Паисий е предимно първи будител, в тези, предназначени за руската публика, е 
йеромонах Паисий. Илия Тодев дава три възможни обяснения за тези вариации 
в мнението на историка: 1. възгледът за Паисий от прочутата му статия е годен 
само за вътрешнобългарска употреба; 2. чакал е читателите да узреят за него; 3. 
позицията, в която се е намирал самият Дринов – едновременно възрожденец и 
възрожденовед35. Може да се помисли и за четвърто обяснение, което, поставе-
но в политическата среда на Източния въпрос, звучи също правдоподобно. Ако 
вземем предвид и страстта, с която той защитава славянския произход на бълга-
рите, може да се заключи, че Дринов използва всеки един възможен случай, за 
да докаже свързаността на българския и руския народ и че Русия има пълното 
право да се намеси и да помогне на българите в тяхната борба за освобождение 
– духовно и политическо36. Затова той, историкът, действа и като политик. Не-
обходимо му е българите да са славяни и той го доказва; трябва възраждането 
ни да не е самороден български процес, а да е предизвикан от действията на 
Русия. Дринов променя позициите си и доказва необходимото за постигането 
на основната цел на народа му – освобождението.

В същото време в позицията си за същността на епохата, в която живее, е 
доста по-последователен. За него Възраждането е Църковният въпрос. С уни-
щожаването на българската църква настъпват тежките времена, достигнали 
своята връхна точка през първата половина на ХVІІІ в. Тогава българският на-
род не се осъзнава като единен, а като купчина люде. Но е жив споменът за бъл-
гарското славно минало. Борбата връща на народа ни чувството за национална 
принадлежност и достойнство37. Така, според Дринов може да се заключи, че 
Националното ни възраждане приключва в 1870 г. с издаването на фермана за 
възстановяването на самостоятелна българска църква. Историкът смята, че пос-
тигането на политическа свобода трябва да се извоюва от един вече възроден и 
духовно свободен народ38.

След Освобождението на българския читател са представени множество 
публикации, разглеждащи близкото минало. Особеното при тях е, че са с пре-
димно художествен и мемоарен характер. Могат да се посочат съчиненията на 
Стоян Заимов „Миналото (Белетристични и исторически очерк из областта 
на българските движения 1870–1877)“ (1884–1888); „Записки по български-

35 Тодев, И. Възгледът на Марин Дринов за Българското национално възраждане. – В: Сбор-
ник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. София, 2009, 136–137.

36 В Дриновата лекция „Болгария накануне ея погрома“ ясно се вижда и еволюцията, която 
претърпява историкът в мнението си за начина на водене на борбата от българите. В началото той 
е привърженик на борбата с мирни цели, но след Априлското въстание вече смята, че Русия тряб-
ва да се намеси с оръжие в ръка. Това ясно личи и от думите му до негови приятели, достигнали 
до нас посредством кореспонденцията му (вж. Соленкова, Л. Априлското въстание в кореспон-
денцията на Марин Дринов. „Повест славна за моите панагюрци“. – В: Дриновски четения. Т. 6. 
Под печат).

37 Дринов, М. Отец Паисий…, с. 115.
38 Това е един възможен вариант за осмисляне на идеите на Дринов. Подробен анализ вж. у 

Тодев, И. Цит. съч., 135–139.
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те въстания“ (1884–1892) и „Васил Левски. Черти от живота му“ (1883 г.) на 
Захари Стоянов, „Епопея на забравените“ (1881–1884) и „Немили-недраги“ 
(1882–1884) на Иван Вазов. От това време датира и представлява един от ран-
ните български опити за цялостно пресъздаване на историята ни „История на 
българския народ 679–1877“ (1885 г.) на Светослав Миларов. Голяма част от 
текста е посветена на националното развитие през ХVІІІ и ХІХ в. Като тематика 
в частта на Възраждането преобладава разказът за църковнонационалните ни 
борби. При него авторът преплита лични спомени с описваните събития39.

Краят на този първи период от развитието на модерната българска исто-
риография поставям именно тук –  в края на 80-те години на ХІХ в., горната 
граница, защото по това време се извършва коренна административна промя-
на в науката. В София започва реално да функционира пренесеното от Браила 
Българско книжовно дружество, а през 1888 г. се създава и първото българско 
висше училище. Тези два факта променят в голяма степен целите, насоките и 
методите в развитието на историческата ни наука.

* * *

През разгледания тук етап от развитието на българската историография 
постепенно се избистря и утвърждава терминът „Възраждане“. Посредством 
използваните термини се вижда и осмислянето на периода от неговите съв-
ременници: народно събуждане, пробуждане, свестяване, възкресяване и т.н. 
Търсенето при отделните автори на точния термин, който трябва да се използ-
ва, показва съзнаването от тяхна страна на различността на епохата, в която 
живеят, на новостите в нея, на осъзнаването и търсенето на изход от чуждото 
потисничество. Употребата на термина „Възраждане“ зачестява през 50-те го-
дини на ХІХ в. Преди това Априлов вероятно го взима от Юрий Венелин, който 
споменава в своите книги за „зараждане“ или „ново раждане“ на българската 
литература40. При превода от 1842 г. на Михаил Кефалов „зародыш“ преминава 
във „възрождение“. За „възраждане“, „събуждане на народния дух“, „духовно 
народно възраждане“, както се видя, първи говорят Ив. Селимински и Г. С. Ра-
ковски. За „народно възродяване“ и „възкръсване“ на българския народен гений 
се пише във в. „Дунавска зора“ от 1869 г. във връзка с делото на Паисий, Софро-
ний, Неофит Рилски и др. ранни дейци от епохата. По страниците на сп. „Чита-
лище“, редактирано от М. Балабанов, се говори за „възраждане“, „свестяване“, 
„възкресение“, „събуждане“.

„Периодическо списание“, органът на създаденото през 1869 г. в Браила 
Българско книжовно дружество, с авторите си сред българите и чуждите научни 
среди, допринася за популяризирането и утвърждаването на термина „Възраж-
дане“ и неговите синоними. В уводната статия „Към читателите“ пише: народът 
„започнал да се пробужда от летаргичният си сън“, за „настаналата вече по-

39 Бонева, В. Българското възраждане в българската историопис <http://liternet.bg>.
40 Венелин, Ю. Древние и нынешние болгаре. Москва, 1829, с. 8 <http://books.google.com>.
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честита епоха за българския народ и отечество“, за „свестеното вече състояние 
на народа ни“, „сегашното възраждане на българский народ“, „сегашното ни 
тъй честито възраждане“, „всенародно възкресение“41. Отново на страниците 
на това списание е поместена статията на Марин Дринов за отец Паисий (раз-
гледана по-горе), определяна като крайъгълен камък в научното разбиране за 
началото и същината на тази епоха. Историкът употребява термина „Национал-
но възраждане“, което може да има множество измерения, но смисълът, който е 
водещ, е раждането на нещо ново в българското общество през ХVІІІ–ХІХ в.42

Пак на страниците на същото списание поредица статии публикува Васил 
Друмев. Той пише за възкръсването на „народното самосъзнание“, „умственото 
и нравствено наше свестяване“, „нашето народно свестяване и пробуждане от 
дълбокия сън на невежеството“, „духовното възраждане на народите“, „духов-
но наше пробуждане и възраждане“ и т.н.43

По време на Априлското въстание в Браила започва да се издава един бъл-
гарски вестник, чиято основна цел е да представи пред европейската обществе-
ност истинското положение в България. Редакторите му Тодор Пеев, Светослав 
Миларов и Иван Драсов му дават символичното име „Възраждане“.

Употребата на различните термини от дейците на Възраждането обаче не 
оставя никакво съмнение относно влагания от тях смисъл, а именно: осъзнава-
нето на българите като единен народ (обособяване на българската нация), който 
първо трябва да постигне своята духовна свобода и културна извисеност, за 
да извоюва и политическата си свобода. Първоначално термините се използват 
метафорично, за да покажат, че народът трябва да се събуди, да стане от дълбо-
кия сън, в който е изпаднал. Но това не е еднократен акт, а процес, водещ към 
крайно състояние на „свестеност“, „пробуденост“, „възроденост“. Това осмис-
ляне на процесите в българското общество през втората половина на ХVІІІ и 
ХІХ в. постепенно преминава в съзнанието, че те формират една цяла епоха в 
историята ни. Интересното в случая е, че терминът, използван и утвърдил се 
през ХІХ в. за духовната сфера – Възраждане, се налага като название за цялата 
епоха44. През следващите етапи в българската историография също се използват 
различни термини за обозначаването на разглежданата епоха, но като основен 
се утвърждава „Българско национално възраждане“.

* * *

Като цяло може да се заключи, че българските възрожденци, които изслед-
ват епохата си, поставят нейното начало в темпоралните граници от средата на 

41 Към читателите. – Период. сп. БКД, 1, 1870, 1–7.
42 Вж. подробно Тодев, И. Цит. съч., 139–141.
43 Друмев, В. Животописание. – Период. сп. БКД, 3, 1871, 18–20, 30–31, 36, 39; Същият. 

Животописание. Стойко Владиславов – Софроний. – Период. сп. БКД, 5–6, 1872, 3–4; Същият. 
Материали за историята на духовното възраждане на българския народ. – Период. сп. БКД, 11–12, 
1876, 3–7.

44 Даскалов, Р. Цит. съч., 13–18.
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ХVІІІ в. до 1848 г. Като същност на епохата те сочат промените в духовния жи-
вот. Почти всички смятат, че българите първо трябва да извоюват своята неза-
висимост от гръцката патриаршия и да издигнат своето образование и култура 
на високо ниво. След като се възродят, събудят от своя сън, те ще съумеят да 
извоюват и политическата си свобода. Малцина са тези, които поставят полити-
ческите процеси като водещ фактор за възраждането ни. 

Представените тук български възрожденски автори и техните размисли по-
ставят пред историците след Освобождението, занимаващи се с тази проблема-
тика, важни въпроси: Къде трябва да се търси началото и краят на Възраж-
дането ни?; Кои са причините за настъпването на новото време?; Каква е 
неговата същност?; Кои са първите негови прояви?; Какво е мястото на бъл-
гарския народ спрямо останалите славянски и европейски народи? Отговорите 
на тези въпроси предизвикват появата на различни тези, които взаимно се обо-
гатяват и допълват и постепенно избистрят историческата картина на времето, 
в което се е зародило Възраждането ни и е създало своите първи ярки личности 
и прояви. Разбира се, понякога се стига до крайности. Например напълно да се 
отрича наличието на Възраждане, а да се говори за епоха на Танзимата45.

Все още битуват и много митове сред обществото и сред учените, свързани 
с епохата. Някои са стари, други нови. Като цяло обаче, в последно време тео-
ретичните теми, свързани с Българското възраждане, намират своите изследо-
ватели и ще доведат до развенчаването на някои от тях.

Както се видя от предходните страници, дълги години не представителите 
на историческата наука са тези, които налагат на обществото ни тезата за нача-
лото и същността на Българското възраждане. Но техните текстове са носители 
на силния заряд на романтизма и на възрожденски патос, които доминират и 
далеч след края на епохата. Макар и непрофесионалисти, това са хора с будно 
съзнание, живеещи в бурни времена, които знаят, че от тях зависи до голяма 
степен съдбата на народа и изграждането на общество, което ще може само да 
съгради възродената си държава.

BULGARIAN NATIONAL REVIVAL WRITERS: 
ABOUT THEIR EPOCH AND ITS BEGINNING

Lyubomila Solenkova

(Abstract)

The article discusses the ideas about the origin and the essence of the Bulgarian 
Revival as seen through the eyes of some of the most influential writers of the 

45 Тодев, Ил. В търсене на нови измерения: посттоталитарни проблеми в иконографията на 
българските националреволюционери. – ИПр, 2006, № 3–4, с. 221 и сл.
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epoch. It studies the evolution of their views. First, the beginning of the epoch is 
disussed- the time from the end of the 20s and 30s years of XIX century – The 
Tanzimat (the reform era was characterized by various attempts to modernize the 
Ottoman Empire). Towards the end of the Revival a well argumented question is 
posed concerning the mid-eighteenth century – the first extraordinary activity gives 
Istoriya Slavyanobolgarskaya by Paisiy Hilendarski. Most of the writers determine 
as the character of the epoch the church struggles and the establishment of the new 
Bulgarian culture. At the end the political struggles must arise as part of the Revival 
process. A particular fact to be noted is that a very small part of the examined authors 
are historians. Most are journalists, writers and revolutionaries - people with bright 
minds living in these dramatic time. They know that the destiny of their people and 
the revival of their country largely depends on them.
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СТРАНСТВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
КЪМ JANUARIUS MacGAHAN – 

„ОСВОБОДИТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ“

Василка Танкова

Макар трудно произносимо и различно изписвано на български език,  име-
то на американския журналист Januarius MaсGahan, има своето запазено място 
в колективната памет на българите. За създаването на тази продължаваща по-
вече от век почит главната заслуга, разбира се, е на самия журналист, направил 
световно достояние изконните стремежи на българския народ към свобода и 
независимост и описал през 1876 г. по неподражаем начин „Турските зверства 
в България“1. 

Насочвана и поддържана от хилядите академични исторически изследва-
ния, енциклопедии, документални публикации, мемоарни записки, семейни 
предания и публицистични разкази  за Априлското въстание и неговия отзвук 
в различни части на света2, признателността на българите към Джанюариъс 
Макгахан се е въплътила в публични артефакти като улици и площади, учи-
лища и библиотечни зали, носещи неговото име. Фотопортрет на заслужи-
лия американец, ведно с тези на главните апостоли на Априлската епопея от 
Четвърти революционен окръг, е експониран в Регионалния исторически музей 
– Пазарджик, негов бюст-паметник с надпис „Януари Макгахан / 1844–1878“ 
е издигнат на площад в Батак, а монументалната му скулптурна глава събира 
интереса на гостите на гр. Елена.

Всички тези „места на паметта“ удостоверяват колективната признател-
ност на българите в България. Основната идея на настоящото историческо из-

1 Под това заглавие дописките на Дж. Макгахан са издадени за първи път самостоятелно в 
Лондон още през 1876 г. През 1880 г. в превод на Ст. Стамболов от руски език „Турските зверства 
в България. Писма на специалния кореспондент на “DAILY NEWS” Е. Д. МАКГАХАНА“ са от-
печатани от печатницата на Я. С. Ковачев в София. 

2 Сравнително пълна представа за тези различни по характер публикации може да се добие 
от цитираната библиография в изследванията  на Косев, К., Н. Жечев, Д. Дойнов. История на 
Априлското въстание. София, 1986; Трайков В., П. Шопов, М. Петрович. Юджийн Скайлър и 
българите. София, 1987. За българската признателност към Скайлър и Макгахан вж. още: Януари 
Макгахан 1844–1878. Биография, документи и материали. Автор и състав. Т. Д. Димитров. 
София, 1977; Илчев, И., П. Митев. Докосвания до Америка (ХІХ–началото на ХХ в.). София, 
2003, 150–160.

32 Българското възрожденско общество...
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следване е да проследи, а и да идентифицира колективната памет за Макгахан 
на българите в изгнание – политически емигранти (1944–1989), видимо откри-
ли в неговото дело собствено своеобразно сакрално пространство. 

Проучването се базира на статии, бележки и коментари от емигрантския 
периодичен и непериодичен печат, на спомени, архивни свидетелства и други 
материали, запазени за историята от видни за българската емигрантска общ-
ност дейци. Използвани са и документи за Американо-българската фондация 
„Макгахан“, публикувани от д-р Иван Гаджев, също политически емигрант до 
1989 г. – родолюбив българин, създал със собствени сили и средства Институт 
по история на българската емиграция в Северна Америка, издирил, записал и 
съхранил огромен масив от исторически извори. 

* * *

Джанюариъс  Макгахан е роден на 12 юни 1844 г. в семейна ферма в близост 
до малкото градче Ню Лексингтън, намиращо се в щата Охайо на Съединените 
американски щати (САЩ). Както е широко известно, а и е описано в множество 
различни текстове, в периода от 1870 до 1875 г., като кореспондент на в. „Ню 
Йорк Хералд“ той е публикувал запомнящи се репортажи за Френско-пруската 
война, за установяването на Парижката комуна, за военните походи на руската 
армия в Средна Азия, за Третата карлистка война в Испания, пътувал е с научна 
експедиция, заела се да открие северозападен път от Атлантическия за Тихия 
океан. Успял да напише даже и книга – „Бойните действия на Аму-Даря“ (1874 г.), 
уплътнила завидната му популярност сред световната журналистика.

През 1876 г., вече като кореспондент на английския в. „Дейли нюз“, мла-
дият американец се присъединява към чуждестранната анкета на сънародни-
ка си Юджийн Скайлър, генерален консул в Османската империя и секретар 
на Американската легация в Истанбул, призван да удостовери истинските фа-
кти от и за погрома на Априлското въстание на българите. През лятото на с.г. 
Скайлър и Макгахан обикалят градове и села, срещат се с много и различни 
хора, посещават изпепелените въстанически огнища. Резултатите от анкетата, 
разтревожили световното обществено мнение, са обнародвани в репортажите 
на Макгахан до „Дейли нюз“, като към една от неговите дописки е приложен 
и „Предварителния доклад“ на Скайлър, предизвикал собствено най-голям и 
силен обществен отзвук3.

„Той – казва Д. Т. Страшимиров за Макгахан – всекъде се ползува от факти-
те, добити от Скайлера, ала като дава напълно воля на своето свободно корес-
пондентско перо, на негодованието и ужаса, които притискаха сърдцето му, той 
дари тяло и душа на сухите, скромни, ала високо правдиви заключения на офи-
циалния изследовател. Гигант е, като човек, гигант е и като перо тоя Макгехен! 
България трябва да му издигне памятник“4.

3 Срв. Петрович, М. Юджийн Скайлър и България (1876–1878). – В: Трайков, В., П. 
Шопов и М. Петрович. Юджийн Скайлър и българите…, 42–43.

4 Страшимиров, Д. Т. История на Априлското възстание. Т. 3. Пловдив, 1907,  с. 360.
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Цитираният текст е написан в третия том на „История на Априлското въс-
тание“, но кратката биографична справка за Макгахан не ще бъде пълна, ако 
не се добави, че и през 1877–1878 г. той остава съпричастен към българската 
кауза и като специален военен кореспондент на „Дейли нюз“ проследява бой-
ните действия и перипетиите на Руско-турската (освободителна за България) 
война, става и свидетел на подписания в Сан Стефано предварителен мирен 
договор. Не доживява окончателните и несправедливи за българите решения 
на Берлинския конгрес (1/13 юни–1/13 юли 1878 г.). Разболял се нелепо от тиф, 
умира на  9 юни 1878 г., едва 34-годишен.

След шест години, по инициатива на сенатора от Охайо Х. С. Грейнър, 
костите на Дж. А. Макгахан са прибрани от Цариград и пренесени „у дома“. 
Първият и единствен биограф на кореспондента, американският изследовател 
Дейл Уокър, разказва за почестите, отдадени на ковчега на Макгахан от аме-
риканците, дълго време целенасочено подготвяни за събитието от влиятелната 
нюйоркска преса5. Тленните останки на прочутия журналист за последен път 
са положени в земята на 12 септември 1884 г. в гробището „Мейпълууд“ на Ню 
Лесингтън. По-късно върху гроба е поставен паметен гранитен блок, тържест-
вено открит през 1911 г. След което, разбира се, Макгахан е забравен. Все пак, 
казва с тъжна ирония Уокър, „твърде далече“ е бил полезен и „Америка никога 
не е имала причина да му изказва някаква специална благодарност“6. 

Българите в Америка обаче не забравят големия приятел на България. 
Д-р Гаджев отбелязва, че още през 1900 г. Стоян Ватларски посещава гроба 
на Макгахан, пред който държи прочувствено слово и прочита своя ода, по-
светена на американския журналист7. По това време Ватларски (според проф. 
Веселин Трайков името на младежа е Ватралски) е член на българското друже-
ство „Васил Левски“ със седалище в Ню Йорк и е много възможно посещени-
ето да е по инициатива на самото дружество, чиято основна цел е да защитава 
освободителната и обединителна кауза на българите8.

През 1911 г., на тържествата при освещаване на паметника в Ню Лесингтън, 
присъства и емигрантът Светозар Тонджоров, известен като редактор на ню-
йоркския вестник „Ивнинг Мейл“. Пред събралата се многобройна американска 
публика българинът цитира репортажа на американския журналист от 1876 г., 
съдържащ покъртителното описание за жертвите в Батак, сред които е и загина-
лият негов роднина, учителят Димитър Тонджоров9.

100-годишнината от рождението на Дж. Макгахан е вълнуващо отпразну-
вана на 12 юни 1944 г., също с подобаващо тържество, но вече организирано и 

5 Уокър, Д. МАКГАХАН. Животът и походите на един американски военен кореспондент. 
Изд. „Рива“, 2001, 358–359.

6 Пак там, с. 363.
7 Гаджев, И. История на българската емиграция в Северна Америка. Т. 2 (1944–1989). 

Институт по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“, 
б. м., 2006, с. 499.

8 Трайков, В. История на Българската емиграция в Северна Америка. София, 1993, 140–142.
9 Уокър, Д. Цит. съч., с. 361; Трайков, В. Цит. съч., с. 117.
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спонсорирано от Македонските патриотични организации (МПО) – емигрант-
ска организация, основана през 20-те години на ХХ в. от имигранти в САЩ и 
Канада. Изглежда, че от тази година изобщо МПО, които само в щата Охайо 
имат 9 клона, начева традицията самостоятелно да отбелязва юбилейните го-
дишнини от раждането и/или смъртта на Макгахан. Запомнени са в този смисъл 
прояви през 1958, 1960, 1976, 1978 г.10 

Явната програма на така организираните  мероприятия е да се отдаде почит 
и да се изкаже публична признателност на българските емигранти към делото 
на американския журналист. Скритият замисъл е да се подчертае, че българи-
те от МПО са единствените защитници на българщината, че когато те почитат 
името на Макгахан, който се е надявал България да бъде освободена цялостно 
(в нейните историко-етнически граници на Мизия, Тракия и Македония), то 
в самата България дори названието „македонска дружба“ е премахнато11. Така 
посветените на американския журналист паметни тържества, без да са най-яр-
ките прояви в живота на МПО, са призвани да укрепят в прагматичен смисъл 
самобитната идентичност на организацията и да легитимират нейната про-
паганда и борба за запазване на националното самосъзнание на българите от 
Македония12.

За разлика от „старите“ емигранти, групирани главно в МПО, „новите“, 
установили се в Америка и Европа, не са оставили знаци, които да сочат, че 
са включвали в календара на своя организиран културен и политически живот 
през 50-те и 60-те години на ХХ в. името на Макгахан. Затова, макар и с из-
вестна условност, приемам, че церемонията на 3 юни 1978 г., състояла се в Ню 
Лесингтън по повод 100-годишнината от смъртта на Дж. Макгахан, е първа по 
рода си проява. Събитието, омаловажено от Д. Уокър като поредното рутинно 
тържество, при това не добре посетено, прави необходими разсъжденията за 
контекста, в който се поражда и утвърждава новата инициатива и в рамките на 
който може достоверно да се оцени значението на фестивала в Ню Лесингтън, 
станал след 1978 г. (че и до днес) ежегоден. Към това не са излишни и някои 
кратки бележки, характеризиращи както самата „нова“ емиграция, така и ней-
ните лутания в търсенето на верния път за общественополезна дейност и се-
беизява. 

* * *

Българската политическа емиграция, намерила убежище в Свободния свят 
след 9 септември 1944 г., е разпръсната в почти всички страни на Западна и 

10 Уокър, Д. Цит. съч., с. 362; Гаджев, И. История на българската емиграция…, с. 499; 
Същият. Иван Михайлов – отвъд легендите. Т. 2, ч. 2. София, 2009, с. 436, док. № 542. Писмо от 
д-р Аспарух Исаков до д-р Георги Табаков, 18 ноември 1977.  

11 Гаджев, И. Иван Михайлов – отвъд легендите. Т. 2, ч. 2, с. 439, док. № 543. Бележка от Ив. 
Михайлов до Добри Бумбалов, б. д.

12 Пак там, с. 490, док. № 563. Писмо от Ив. Михайлов до Д. Бумбалов, 24 март 1981.



501

Северна Европа, на Северна и Южна Америка, а малки групи от нея нами-
рат новото си местожителство дори в Австралия и Нова Зеландия. В първото 
следвоенно десетилетие посоката на придвижване е към западноевропейските 
държави, а от началото на 50-те години, когато режимът за бежанците е либе-
рализиран, тя сочи към страните на Северна и Южна Америка. Промените в 
личния живот са съставна част от динамиката на миграционния процес, но тук 
е уместно да се подчертае, че по тази причина, обективна по съществото си, 
координирането на общи емигрантски действия е бавно, технически несигурно 
и силно затруднено, поради което много от подетите и замислени като масови 
инициативи се провалят.

Не по-малко важна причина, възпрепятстваща реализацията на синхрони-
зирани и общозначими начинания, е, че българската емиграция е разединена. 
Такава тя остава за целия период до 1989 г. Противоречията сред емигрантите 
са породени не толкова от социални, професионални и образователно-културни 
разлики, колкото от различията в идейните възгледи и политическите убежде-
ния, включващи най-вече интерпретациите за близкото минало на България. 
Всъщност главното противопоставяне произтича от противоположните оценки 
за случилото се на 9 септември 1944 г.13 Една ранна статия на Стефан Груев под 
въпросителното заглавие „9-и Септемврий – светла или черна дата?“ дефинира 
проблема точно – отношението към едно от двете определения на тази дата е 
главната опасност за „единността на българската емиграция в чужбина и изоб-
що, за борбата против общия ни враг“14.

Извън разногласията по миналото, политическата емиграция е разединена 
и по въпросите на настоящето. Значимите сред тях са: коя да бъде изходната 
база за борбата на изгнаниците срещу комунистическия режим в България; на 
кои принципи да се стъпи, за да бъде тя ефективна; какви форми и средства 
на действие да се използват в публичната дейност на емигрантските организа-
ции; как да се гарантират и популяризират обществените инициативи; как да се 
спечели вниманието на западната  демократична общественост към текущата 
българска проблематика и пр.

Различните отговори на тези въпроси довеждат още в края на 40-те години 
на ХХ в. до появата на различни по характер и дейност емигрантски формации 
– политически организации, културно-просветни и хуманитарни дружества, 
идейни кръгове, центрове, институти и фондации. Някои остават активни през 
десетилетията, други съществуват на хартия, трети съвсем изчезват от живота 
на емиграцията. Един поглед към средата на 70-те години установява, че сдру-
женията на разпръснатите български емигранти са над 300. Тук се спирам само 
на тези, които имат отношение към настоящата тема.

Най-многобройната и утвърдила се през годините политическа организа-
ция е „Българският национален фронт“ (БНФ), възникнал в края на 1948 г. в 

13 1878–1978. Столетие на възход, величави подвизи и национални крушения. Библиотека 
„Национална България“ (извънредно издание). Лос Анджелис, март 1978, с. 20.

14 Възраждане (Париж),  № 1, януари 1949, с. 29.
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Германия15. При учредяването му, а и по-късно, се включват личности и кръго-
ве, произхождащи главно от средите на съществувалите до 1944 г. националис-
тически и, по дефиниция, десни антикомунистически формирования, партии и 
движения. Между основателите и по-сетнешните активисти на БНФ са д-р Иван 
Дочев, д-р Георги Паприков, Христо Статев, д-р Димитър Вълчев, Стефан 
Попов-Графа, д-р Калин Койчев, д-р Матей Жейков, Ради Славов, д-р Христо 
Попов, инж. Ангел Гъндерски, Пенчо Пелтеков, Александър Дърводелски и др. 
Първият печатен орган на БНФ е вестник „Национална България“, името на 
който недвусмислено сочи основната цел на организацията – Освобождението 
на България от натрапения £ на 9 септември 1944 г. сталински режим и отсто-
яването на българската национална кауза пред чуждия свят. 

От началото на 50-те години значителна част от привържениците на БНФ 
реемигрират в Канада, САЩ, Австралия  и др., така че към края на десетиле-
тието организацията има клонове в цял свят. През 1959 г. обаче, на проведения 
в Ню Йорк Трети пореден конгрес Фронтът се разцепва на две организации 
с едно и също име – 1. БНФ (крило на д-р Иван Дочев) с печатен орган сп. 
„Борба“; 2. БНФ (крило на Христо Статев) с печатен орган сп. „Свобода“16.

Към средата на 70-те години сред привържениците на двата Фронта се 
появяват нагласи за обединяване. Печатните издания „Свобода“ (Торонто), 
редактирано от Пенчо Пелтеков, и „Борба“ (Чикаго), под редакцията на д-р 
Георги Паприков, дават трибуна на новите настроения17. В края на 1976 г. дори 
започват преговори в този смисъл. По различни причини Фронтовете така и не 
се обединяват, но през 1977 и 1978 г. между активистите им се установява, както 
вярно отбелязва Е. Стателова, „завидно сътрудничество“18. Към това може само 
да се допълни, че съществена роля за обединението (макар временно) изигра-
ва инициираното от д-р Георги Табаков, привърженик на БНФ (крилото около 
„Свобода“) тържество, посветено на 100-годишнината от смъртта на Макгахан 
и на 100-годишнината от Освобождението на България.

Приблизително по същото време свой принос в политическия и духовен 
живот на емиграцията вече е натрупал и идейният кръг „Българско огнище“ 
(БО), обособен през 1960 г. „Българско огнище“ се появява на емигрантската 
политическа сцена със задача да работи за укрепването на националното съзна-
ние на българите, напуснали страната, като същевременно държи будна между-
народната съвест за съдбата на поробена България19. Около тази идея БО, пре-
именувало се в началото на 80-те години  в „Български свободен център“ (БСЦ), 
събира в своето списание за история и политика – „Bulgarian Review“ (Рио де 
Жанейро) – анализите, съжденията и апелите на бивши дипломати, учени, пи-

15 По-подробно вж. Стателова, Е., В. Танкова. Прокудените. Пловдив, 2002, с. 35 и сл.
16 Срв. Райкин, Сп. Политическо пътешествие срещу ветровете на ХХ век. Т. 6. Български 

национален фронт ІІ. София – Москва, 2003, 367–434.
17 Свобода,  № 78–79, януари–април 1977; Борба,  № 1, април 1977.
18 Стателова, Е., В. Танкова. Цит. съч., с. 184.
19 Пак там, с. 379 и сл.



503

сатели, журналисти и въобще видни български интелектуалци в изгнание. Но 
успешната 30-годишна дейност на БО/БСЦ все пак се дължи на постоянството 
на Христо Бояджиев (Бразилия) и не по-малко на енергията и безвъзмездната 
финансова помощ на д-р Панайот Панайотов (Венецуела)20.

Със същата цел – да съхрани духовните ценности на вечна България и да 
запознае обективно и аргументирано Европа и света с научните и културни  
постижения на българите преди насилственото налагане на комунистическия 
режим, през 1965 г. в Германия се създава Българското академично дружество 
„Петър Берон“ (БАДПБ).  Елитният отбор на дружеството, избрало за свой па-
трон създателя на „Рибния буквар“, се удостоверява с авторитетните сред ев-
ропейските академични среди имена на д-р Георги Шишков, д-р Васко Иванов, 
Стефан Попов, проф. архим. Георги Елдъров, проф. Константин Кацаров и на 
мнозина още, но моторът, който поддържа научната и популяризаторска дей-
ност на БАДПБ, са д-р Христо Огнянов и д-р Христо М. Попов. Те са хората, 
които и във физически, и в духовен смисъл стават свързващо звено между бъл-
гарските интелектуалци на Стария континент и  тези отвъд Атлантика21.       

С припомняне на историята, фокусирана основно към легендарните под-
визи на българската армия в борбите на народа за национално освобождение и 
обединение, се ангажира Съюзът на бившето българско войнство в изгнание, 
създаден през 1958 г. във Франкфурт на Майн, начело с о.з. д-р Иван Банковски, 
издател и редактор на сп. „Български воин“. Популярен сред емиграцията с не-
примиримата си позиция към комунистическите потисници на Отечеството и 
особено към появилата се угроза България да бъде погълната и формално от 
Съветския съюз,  д-р Банковски е ценен и заради непрестанните усилия да по-
могне за единението на различните емигрантски среди.

Собствен принос към изучаването на историческите постижения, но в об-
ластта на културата, се опитва да прави и „Дружеството на българските писа-
тели и културни дейци в изгнание“, създадено през 1959 г. и председателствано 
от Дора Гъбенска (Лос Анджелис, Калифорния). Дружеството издава под ре-
дакцията на Гъбенска сп. „Лъч“, поставило си за задача да анализира историята 
на българската литература, образование и изкуство, но и духовния облик на 
България след „тъжната дата 9-и септември 1944 г.“22.

Посочени избирателно заради съпричастието им към тържествата за 
Макгахан, тези сдружения не са представителна извадка за организираната дей-
ност на цялата емиграция. Макар и да се вписват в общата насока на борбата за 
освобождение на България от тоталитаризма, в дейността си те залагат на могъ-
щата сила на печатното слово, което, в опозиция на политиката на комунистите 

20 Български исторически архив–Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (БИА–
НБКМ), ф. 870, оп. 1, а.е. 2, л. 1–3.

21 Киряков, Б. Христо Огнянов. Биография. София, 1999, 217–237; Художникът Христо 
Попов. Битието на един непоправим оптимист. София, 2006, 46–63.

22 Другата България. Документи за организациите на българската политическа емиграция 
1944–1989. Състав. Е. Стателова, Р. Попов, В. Танкова, Л. Любенова, Е. Келбечева, Ст. Грънчаров. 
София, 2000, 315–319.
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за задушаване на националните стремежи в страната, е призвано да стимули-
ра ценностите на патриотизма и национализма. И не може да не се забележи, 
че стремежът им да експонират позитивни факти от миналото на България (до 
нейната съветизация през 40-те години) е позициониран на възгледа за исто-
рията, схващана като надежден инструмент за мобилизиране на националното 
чувство, за укрепване на усещането за мисия на емигрантите и подтикването им 
към безкористно служене на обществената кауза.

Проектирана върху така създадената обществена среда, идеята за орга-
низирана демонстрация на признателност към Макгахан открива неочаквани 
възможности паметта за него да се разглежда като „настояще на миналото“, 
при което да се акцентира върху факта, че във времето, когато американският 
кореспондент защитава българите, той става изразител на „събития и тежне-
ния, които българите сами бяха създали и изградили като насъщна българска 
кауза, български национални идеали и повеля за опазване на Българщината. 
Тази повеля обаче беше затъмнена след края на войната от идейната мътилка 
сред комунистическата върхушка в Родината. Тази върхушка все още не иска 
да признае, че защитата на българските интереси не е съвместима със сляпото, 
безропотно изпълняване заповедите на Москва“23.

Инициативата за отбелязване на 100-годишнината от смъртта на Макгахан 
е подхваната, както вече се спомена, от д-р Георги Табаков, емигрант от 1956 г.24 

Той се установява трайно в гр. Акрон, щата Охайо (САЩ), през 1963 г., където 
започва частна практика на лекар педиатър. Кариерата му тук е не просто ус-
пешна – неговата отдаденост към здравето и проблемите на хората му спечелва 
уважението и на пациентите, и на съгражданите, засвидетелствали признател-
ността си с ласкавото прозвище „Доктора“. Заедно с няколко американски коле-
ги Докторът създава малко професионално общество, което веднъж седмично 
се събира да обсъжда въпроси от културните и социални значения на медици-
ната. По тази тема д-р Табаков публикува и книга25.

В живота на българската политическа емиграция Георги Табаков се 
включва през 1965 г. като се присъединява към БНФ (крилото на Хр. Статев). 
Същевременно участва и в публичната дейност на споменатите по-горе идейни 
сдружения и културни дружества, включително и като спомоществовател на 
техните издания.

Организацията на проектираната проява започва още през 1977 г. Идеята 
на д-р Табаков е да събере по този повод през 1978 г. в Ню Лексингтън кол-
кото се може повече от събратята си в изгнание, някои известни американски 
граждани от български произход и американци – приятели на България. За тази 
цел той изпраща десетки писма до различни организации и отделни личности с 

23 Панайотов, П. Моят житейски път. Мисли за България. София, 2002, с. 215.
24 Гаджев, И. История на българската емиграция…, 503–505.
25 Panajotoff, P. The Life of Georgi Tabakoff in America. – In: Georgi Tabakoff. The Challenge 

of Freedom. Sofia, 1993, 188–189.
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апел да се включат в мероприятието. Поканата намира добър отзвук, в резултат 
на който е съставен организационен комитет от 75 души.

Възпоменателното тържеството се провежда на 3 юни 1978 г. в Ню 
Лексингтън при много добро посещение и масово участие на активистите на 
БНФ в двете му издания26. Свещениците в града отслужват панихида на гро-
ба на Макгахан, българската танцова група от Толидо изнася представление, 
а политическият панел е засвидетелстван със слова и сказки. С тях се припом-
ня знаменателния факт как един виден син на американския народ е успял да 
окаже неоценима помощ на българския народ в труден и трагичен за него мо-
мент. Изтъква се, че когато в България акцентът в политическата програма на 
управляващата БКП за отпразнуване на 100-годишнината от Освобождението 
е поставен върху „нерушимата българо-съветска дружба, от векове за векове“, 
българите в изгнание искат да се знае и разбере, че ако преди 100 години Русия 
не успя да посегне на българската свобода, то Съветския съюз направи това 
през 1944 г. и за никакъв „двоен освободител“ не може да се говори27. 

Тържеството завършва с официална вечеря, а кметът на града Отис Хъфман 
(Ottis R. Huffman) прогласява деня за „ден на Макгахан – Освободителя на 
България“28. Всъщност Организационният комитет взема решение възпомена-
нията (на датите на раждане и смърт) да се извършват в Ню Лесингтън всяка 
година през юни.  

И действително за следващата година се подготвя и организира пищен фес-
тивал, проведен в града на 16 юни 1979 г. Извън обичайния ритуал, програмата 
е оживена от участието на Питсбъргския ансамбъл на проф. Никола Йорданов 
и танцовата група на Пандо Папас от Толидо. Тържеството е заснето на филм 
от CBS и през юли с.г. милиони телевизионни зрители стават съпричастни към 
това екзотично българо-американско събитие. Успехът на фестивала подтиква 
Организационния комитет да се трансформира във фондация. 

Идеята е на Джеймс Ф. Кларк, създал през същата тази 1979 г. Асоциацията 
за българистични изследвания, на която е първият президент, той е и основа-
тел, и директор на първия в САЩ Институт за източноевропейски изследвания. 
Кларк-младши (1906–1982) е внук на преподобния Джеймс Ф. Кларк, работил 
като проповедник в България повече от половин век. След края на Втората све-
товна война Дж. Кларк е изпратен като аташе по печата в политическата мисия 
на САЩ в София. През 1949 г. е обвинен в шпионаж на монтирания процес сре-
щу Трайчо Костов и принуден да напусне българската столица. До пенсионира-
нето си през 1976 г. кариерата му е свързана с Университета на Питсбърг29. През 
1978 г. той е една от водещите фигури в Организационния комитет, осъществил 
тържеството за 100-годишнината  от смъртта на Макгахан.

26 Дочев, И. Шест десетилетия борба против комунизма за свободата на България. 3. доп. 
изд. София, 1998, с. 187.

27 Panajotoff, P. Op. cit., p. 188; Вж. също Попов, Ст. Българската идея. София, 1994, с. 126.
28 Български воин (Франкфурт на Майн),  № 6, 6 септември 1978, с. 22.
29 Генов, Р. Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство 

Кларк и българската среда ХІХ–ХХ в. – Годишник на департамент „История“ в НБУ, 2, 2007, 168–172.
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Д-р Гаджев твърди, че Американо-българската фондация „Макгахан“ е ос-
нована още на 26 октомври 1978 г., но от първото циркулярно писмо, подписано 
от Едуард Хаскел и Георги Петров, датирано „октомври 1979“ и разпратено 
като покана за помощ и сътрудничество, се разбира, че Комитетът по чества-
нията се трансформира във Фондация именно през юни 1979 г., след което тя е 
законово регистрирана като организация с нестопанска цел30. 

Вдъхновена от стремежа да популяризира името и делото на Макгахан чрез 
ежегодни тържества, The MakGahan American-Bulgarian Foundation си поставя 
(а впоследствие осъществява) и множество други амбициозни задачи – да из-
гради тематична библиотека и малък музей, в който да се експонират архивни 
материали, снимки, филми, костюми и други артефакти, свързани с живота на 
Макгахан и с българската история; да реконструира отдавна съборената малка 
семейна къща в чифлика на Макгаханови, която да се превърне в център на аме-
риканско-българските културни връзки по цял свят; да издава собствен осведо-
мителен бюлетин; да подпомага написването и публикуването на подходящи 
исторически книги; да спонсорира млади учени, които биха проявили интерес 
към източноевропейската и балканската история.

По предмета на дейност, по начина на частно доброволно финансиране и по 
избраната вътрешна организация и структура, Американо-българската фонда-
ция „Макгахан“ (АБФМ) възпроизвежда утвърдения в САЩ модел на неправи-
телствени културно-образователни институти, проявите на които не изключват 
публично отношение и към актуални и значими политически теми. Но сакра-
лизацията на Макгахан, който има силно позитивно влияние върху българската 
национална памет, отрежда на Фондацията и специфичната роля на хранилище 
на паметта, подбуждаща към преоценка и пренареждане на българската исто-
рия от близкото минало.

АБФМ има за първи почетни председатели сенатора от щата Охайо Франк 
Лауш (Frank Lausche) и зам.-губернатора Георги (Джордж) Войнович, а пожиз-
нени почетни председатели са съвкупно наследниците на Макгахан, проф. Дж. 
Ф. Кларк и внукът на прочутия в историята на Източния въпрос граф Игнатиев 
– д-р Георги (Джордж) Павлович Игнатиев, който през 60-те и 70-те години на 
ХХ век е ключова фигура в канадската дипломация и международния живот.

До 1982 г. съставът на Управителното тяло (Борд) на АБФМ е както след-
ва: президент – проф. Джеймс Кларк, секретар – Барбара Джеймс, касиер – 
Георги Петров, и членове – Отис Хъфман, д-р Георги Паприков и Пандо Папас. 
Вицепрезидент и изпълнителен директор, разбира се, е дейният и неуморим д-р 
Георги Табаков, който след смъртта на проф. Кларк (1982 г.) поема функциите 
и на президента на  Фондацията.

За осъществяването на разнообразните дейности на АБФМ грижа и отго-
ворност имат шест комитета (комисии): 1. местен (от Ню Лексингтън) органи-
зационен комитет; 2. комитет за история; 3. комитет за изкуство и фестивал; 

30 НБКМ–БИА, ф. 870, оп. 1, а.е. 107, л. 1–2.
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4. комитет за музей, библиотека и архиви; 5. издателски комитет; 6. комитет 
за връзки с обществеността. Техните председатели са съответно: Бенджамин 
Пен, проф. Дж. Кларк, П. Папас, д-р Г. Паприков, Пенчо Пелтеков и Едуард Ф. 
Хаскел, наследник на голямата и почитана фамилия на протестантските пасто-
ри, работили в България и извън нея за българските интереси през ХІХ и ХХ в. 

В комисиите се включват общо 32 души, американци и българи. Българските 
сътрудници на Фондацията са: д-р Георги Паприков (Чикаго), Джеймс Велков 
(Ню Йорк), Пенчо Пелтеков (Торонто), д-р Христо М. Попов (Блумингтън), 
проф. Христо Анастасов (Сейнт Луис), проф. Петър Георгеов (Уисконсин), 
Жени Заимова (Лос Анджелис), Мария Атанасова, проф. Никола Йорданов 
(Питсбърг), Вера Терзиева (Голямо Бъфало), Боян Чуканов (Ню Йорк), Христо 
Низамов (Индианаполис), Ангел Гъндерски (Торонто), д-р Иван Лебамов 
(Форт Уейн),  Георги Петров (Кливлънд)31. В два комитета – за история и за 
музей, библиотека и архиви участва българинът от Швейцария Теодор Делчев 
Димитров, за когото се знае, че още през 1966 г. е издал в Женева „Турските 
зверства в България“. Изданието е двуезично – на български и английски език, 
придружено с уводни бележки32.

През 1982 г. в управителното тяло на АБФМ настъпват малки проме-
ни, свързани както със смъртта на проф. Кларк, така и с включването на д-р 
Панайот Панайотов (Каракас, Венецуела) в състава на борда33. Д-р Панайотов, 
като представител на Българския свободен център, още от 1978 г. участва в под-
готовката и провеждането на Макгахановите тържества.  Сполучливото хрум-
ване да бъде приобщен към управата на Фондацията е израз на признателност 
заради щедрите му жестове на спонсор, но също и заради високия му престиж 
сред различните среди на политическата емиграция. Това му качество е особе-
но актуално през 1982 г., тъй като между д-р Табаков и БНФ (крилото на Ив. 
Дочев) възникват сериозни разногласия. Причината е, че по едно и също време 
д-р Табаков обявява намерението на Фондацията за изграждане на паметник в 
цял ръст на Макгахан, а БНФ оповестява проекта си да издигне паметник на 
борците против комунизма34. Едно и също е и времето, предвидено за осъщест-
вяване на двете инициативи – 1984 г. От гледна точка на АБФМ важното е, че 
през тази година ще се отбележи 140-годишнината от рождението на Макгахан, 
за БНФ по-същественото е, че през 1984 г. се навършват 40 години от „черната 

31 Пак там.
32 В България книгата излиза 10 години по-късно, под редакцията на Цонко Генов със загла-

вие: „Януари Макгахан. 1844–1878. Биография, документи и материали“. Автор и състав. Теодор 
Делчев Димитров. София, 1977; Името на Т. Димитров (р. 1932 г. в София, с швейцарско граж-
данство от 1963 г.) нашумява след смъртта му през 2002 г., когато се разбира, че е завещал на бъл-
гарската държава огромното си богатство в Швейцария – ценности, имоти, книги, произведения 
на изкуството и пр.

33 НБКМ–БИА, ф. 870, оп. 1, а.е. 10, л. 95.
34 Писмо на д-р П. Панайотов, Каракас, 3 февруари 1983 г., до д-р Г. Паприков, Чикаго 

(Писмото е от колекцията документи за българската емиграция (КДБЕ), предоставено от 
Александър Дърводелски за безвъзмездно ползване при осъществяване на проекта „Другата 
България“ на „Отворено общество“, 1997–1999).
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дата 9 септември“. В крайна сметка противоречията са изгладени, включително 
и с активното съдействие на д-р Панайотов. Паметникът на загиналите за сво-
бодата на България в Ниагара Фолс е осветен на  8 май 1983 г.35 Паметникът на 
Макгахан е открит и осветен на ежегодното тържество-фестивал през 1984 г.

Изработването на паметника на Макгахан Фондацията възлага на скулп-
тора Любомир Далчев. Маестрото на пластичното изкуство, професорът от 
Националната художествена академия (НХА) в София Любомир Далчев (1902–
2002) е емигрант от 1979 г., когато след своя изложба във Виена, отказва да 
се върне в България и отпътува за САЩ. Установява се със семейството си в 
Кливлънд, Охайо. За „американския период“ в творчеството му в България мал-
ко се знае – почти нищо. Възпитаници на НХА дори твърдят, че в САЩ той 
въобще не е творил36.

Българската емиграция обаче оценява по достойнство изваяната с много 
любов от проф. Далчев великолепна фигура на Макгахан. Паметникът е открит 
в рамките на тържествата, устроени от АБФ „Макгахан“ на 1, 2 и 3 юни 1984 г. 
в Ню Лексингтън. В тях, освен всички местни официални лица и много амери-
кански граждани, участват около 1000 българи – представители на почти всич-
ки емигрантски организации, пристигнали от градовете на САЩ и Канада, от 
Германия, Австрия, Англия, Италия и Венецуела37. 

Съгласно обявената програма, най-напред по традиция се отслужва пани-
хида на гроба на Макгахан, после има събрание в методистката църква, пос-
ледвано от общогражданска манифестация. Поетесата Жени Заимова рецитира 
свое стихотворение, посветено на „защитника на българската свобода“, учени-
чески хор изпълнява американския и българския (отменен в България) химн 
„Шуми Марица“38. После – свидетелства очевидецът д-р Иван Гаджев – „бъл-
гарски хора и песни огласят улиците на града“39.

Но кулминацията на празненствата все пак е откриването и освещаването 
на паметника, поставен в малка градинка в центъра на града. Крачещата фигура 
на журналиста, по-голяма от естествен ръст, с писалка в едната и с бележник в 
другата ръка, създава илюзията за уверено движение „в търсене на свободата на 
един народ“40. Признателността към Макгахан, безкористно претворена в образ 
от проф. Далчев, е изразена и със слова, в които се припомня, че американският 
приятел на поробените българи не е останал безразличен пред стремежа им 
към свобода. Фактите от делото на Макгахан, както е станало обичайно при 
всички възпоменателни тържества, се вземат от емигрантите в бинарна опози-
ция „робство–свобода“, но този път тя е релативирана ценностно към 1944 г. 

35 Дочев, И. Половин век борба против комунизма за свободата на България. USA, б. д., 
с. 240.

36 Джакова, Н. Векът на Далчев. – Култура, 10 януари 2003; Монитор, 20 август 2005.
37 Лъч, № 65–67, април–юни 1984; Свобода (Торонто), 27, 1985, № 103–104, с. 68.
38 НБКМ–БИА, ф. 870, оп. 1, а.е. 10, л. 105.
39 Гаджев, И. История на българската емиграция…, с. 503.
40 Атанасов, П. Кой е Любомир Далчев? – България ХХІ век (Чикаго), 19 септември 2010.
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Защото, нека повторя, годината е 1984 и в България комунистическият режим 
славослови 40-годишнината от 9 септември като „победата на социалистиче-
ската революция“. Колективният спомен на политическа емиграция за съби-
тията от 1944 г. обаче се противопоставя на тази фалшива версия и в свеще-
ното пространство пред паметника на Макгахан идва да каже на висок глас, че 
днес българският народ е лишен от елементарни права и граждански свободи и 
тази истина трябва да стане достояние на целия демократичен свят.

И през следващите години, всяка година през юни, АБФ „Макгахан“ под-
готвя и провежда в Ню Лексингтън възпоминателни тържества, съчетани с фес-
тивал. Всяка година в тях участват американски приятели на България, америка-
нци от български произход и българи – политически емигранти. Идеологическата 
тъкан на тържествата, както и емоционалната употреба на паметта за Макгахан 
са в дискурса, очертан още през 1978 г. и отстояван после във времето. 

Едва през 1993 г. празненството се сдобива с ново и различно символно 
значение. Тогава за първи път като гост на събитието присъства пратеник на  
българската държавна власт – посланикът на България в САЩ Огнян Пишев. 
Пред паметника на Макгахан той е радушно приветстван от представители на 
българската антикомунистическа емиграция. На тази знакова среща припомне-
ният исторически спомен за Макгахан е редактиран като пример, символизи-
ращ успеха на съчетаните „отвън“ и „отвътре“ усилия, довели до освобождени-
ето на България от комунистическото духовно и политическо потисничество41. 

Организирано около познатия мемориален маркер, но разгърнато в новия 
социален (български, а и международен) контекст, тържеството от 1993 г. дава 
импулси за доразвиване признателността на българските политически еми-
гранти към Макгахан от неформална в официална почит към неговото дело. 
В последвалите десетилетия трансформираната колективна памет, ежегодно 
засвидетелствана на високо равнище от българска страна на фестивала в Ню 
Лексингтън, е призвана да идентифицира добрите междудържавни отношения 
на България със САЩ.

THE WANDERINGS OF BULGARIAN GRATITUDE
TO JANUARIUS MACGAHAN – “THE LIBERATOR OF BULGARIA”

Vasilka Tankova

(Abstract)

The name of Januarius MacGahan, whose reports informed the public worldwide 
about the atrocities during the suppression of the uprising of the Bulgarians, who had 
risen to defend their freedom, has a specially cherished place in Bulgarian collective 

41 КДБЕ. Реч на д-р П. Панайотов пред паметника на Макгахан. Ню Лексингтън, 1993 г.
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memory. The present article dwells on the acts of gratitude towards the American 
correspondent manifested by Bulgarian political emigrants who found refuge in the 
Free World after September 9th 1944.

In their inspired pursuit to make MacGahan’s deed widely public, the Bulgarian 
emigrants initiated commemorative celebrations, which have been held annually 
ever since 1978, in the journalist’s native town of New Lexington. Bulgarian exiles 
and some American friends of theirs established the MacGahan American-Bulgarian 
Foundation in 1979, which acquired the specific role of a memorial repository. 
Commissioned by the Foundation, Prof. Lyubomir Dalchev, an immigrant in the USA, 
carved a monument sculpture to MacGahan, which was unveiled and inaugurated 
during the annual festival celebration in 1984. 

Up to the fall of the communist regime, the memorial MacGahan celebrations 
organized in New Lexington were, besides all, called upon to legitimize the activities 
of Bulgarian political emigrants in defense of the civil rights and freedoms of the 
Bulgarian people.
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РАЗМИСЛИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА
ПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИКА

Николай Поппетров

О, малка хубава страна
на общогражданско мълчание

Д. Подвързачов, „Родина“

Въвеждащи бележки
Още в началото на текста са наложителни някои уточнения, най-малкото 

защото понятието (а защо не и темата) е силно оценъчно натоварено и в  значи-
телна доза изхабено от идеологизирани формулировки  и лицемерни твърдения.

Текстът няма претенция за изчерпателност, а по-скоро е един ескиз, разми-
сли върху продължителни наблюдения. Изходната ми  позиция е не въпросът 
дали една гражданска позиция е добра или лоша, а как тя се проявява при ис-
ториците в техните професионални занимания. С уговорката, че гражданската 
позиция е само една гледна точка за общественото място/роля на историка.

Гражданска позиция като понятие не е равносилно на обществена актив-
ност. Макар между двата статуса да е възможно частично припокриване (в иде-
алния случай – пълно), като цяло обществената активност по-често носи белега 
на външна показност. Освен това съществуват обстоятелства, при които граж-
данската позиция не може да вземе формата на обществена активност (напри-
мер при различни конспиративни прояви).

Отношението към гражданската позиция, в определени случаи, макар и със 
значителна доза условност, може да се оприличи на това към политическата 
култура, т.е. на съмнение в нейното съществуване. Но гражданска позиция, как-
то и политическа култура безспорно съществува в България и е част от един 
пространен комплекс, който, със съответните уговорки за определени истори-
чески периоди, се нарича гражданско общество1.

1 По този аспект вж. напр. Алмънд, Г., С. Върба. Гражданската култура. София, 1998; То-
доров, А. Институционално-културен комплекс или за връзката между политически институции 
и културна среда. – Политически изследвания, 2009, № 1–2, 17–35; Срв. Баева, И. Модели на 
политическа култура в следвоенна Полша и България. – Епохи, 1996, № 4, 118–124.
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В един по-широк смисъл историкът винаги има гражданска позиция – най-
малкото защото участва в някаква система от обществени отношения, а това 
автоматично му предоставя и някаква гражданска позиция. Като всеки инди-
вид и той е свързан с хоризонта на своето време и притежава свой хоризонт на 
очакване, който носи поколенчески особености, групови белези и личностни 
специфики. Всеки историк в битността си на индивид има някакви свои по-
литически разбирания и всеки текст от историк има своето „оцветяване“, т.е. 
отразява някакви възгледи и нагласи на автора си. 

Какво е измерението на гражданската позиция? Преди всичко то се изра-
зява в съответната партиципация, профилиране спрямо различни политически 
течения и идеологически построения, избор на политическо становище, отно-
шение към  управлението, към  властта, към съответните институции, към об-
ществените отношения. Негова важна разновидност е участието в други граж-
дански прояви – локални и регионални, моментни, събитийни, като защита на 
личност, позиция по етичен казус, участие в гражданска инициатива, в прояви 
на неправителствена организация и пр. 

Спорно е доколко мълчанието, премълчаването, неучастието е форма на 
гражданска позиция. Поведението на отчуждение, безразличие или херметизъм 
могат да са израз на отрицание на определени политически, социални и профе-
сионални порядки, а могат и да  прикриват принадлежност към контракултури, 
към ъндърграунд (опозиционни групи) или дисидентски среди.

Навлизането в разглежданата проблематика предполага обособяването на 
някои характеристики, като например следните три: 

1. Гражданската позиция е темпорално детерминирана.
2. Върху нея отпечатък слага хоризонтът на времето.
3. Тя има своите разновидности,  които, съобразно сферата си на проявле-

ние, могат да се представят като позиция по:  
• политически, социални, стопански, културни проблеми и  по актуални 

моментни въпроси на обществото. Тук спада отношение към различни опции, 
включително към политика на война и мир, към малцинства (и към отношени-
ето към тях), към приемане/неприемане на  други различни по трайност пара-
дигми. Приобщаването към дадена политическа идея, идеологическо течение и 
политическа организация също е форма на избор на позиция.  Вероятно може 
да се спори доколко партийното членство е/не е избор на гражданска позиция, 
но тук този въпрос, който допира до социално-психологически, политологиче-
ски и други гледни точки, няма да се разглежда. 

• насоки на интерпретиране на миналото – например по теми от организа-
цията, опазването и интерпретирането на културно-историческото наследство и 
като цяло – интерпретирането на миналото във всичките му аспекти. От такова 
естество са позициите, заемани по обществени спорове и медийни активности 
като темата за гроба на Васил Левски ( от 80-те години, вкл. и спорът Хайтов 
– Генчев) или за „мита Батак“ (2007). Тук спада  например  и активното отно-
шение към единични акции, свързани с опазването на отделни архитектурни 
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паметници, участието в обществени дебати за съдбата на различни археологи-
чески, архитектурни и други обекти и пр.

• вътрешнонаучни (ще ги определя като в голяма степен технологически) 
въпроси – за съдържание на курсове по отделни дисциплини, начина на препо-
даване; за подходите и критериите за оценяване на научната продукция и на-
учната/преподавателската дейност и пр. В този пункт трябва да се търси пряка 
връзка между гражданска позиция и научна критика.

Накратко гражданската позиция може да се представи като ангажираност 
– с политически проблеми, обществени движения и задачи (например нацио-
нална кауза, марксистки модел за обществото, аграрна идеология, дясноавто-
ритарна концепция за обществото, либерализъм и неолиберализъм и пр.), а с 
известна условност – и като политизация. 

Гражданската позиция може да се мисли (а това е и моето лично предпочи-
тание) и като поредица от принципни положения:

• Да имаш глас съобразно убежденията си;
• Да имаш откритостта да си аргументирано различен;
• Да отстояваш позиция – не на симпатизиране, а на обективно оценяване;
• Да вземеш становище, въпреки че обществото няма да те разбере, да се 

опиташ да привлечеш внимание – не към себе си, а към теза;
• Да се опълчиш на лидери на общественото мнение, на новия медиен ге-

рой, на неприкосновения политик, на утвърдената постановка. И същевременно 
да си открит за диалог.

Класически пример за гражданска позиция на историка се открива у Петър 
Мутафчиев, когато посочва мотивите защо е написал „История  на българския 
народ“: „И ако не беше днешното тревожно време с тежките изпитания, кои-
то носи за народа ни, тая книга навярно нямаше да се яви. Почувствувах, че 
трябва да я напиша, само защото днес всеки е длъжен да даде на общността 
си онова, което може“2.

Историкът, така бихме могли да тълкуваме пасажа, трябва като професио-
налист и познавач да изкаже своето становище по миналото във времeна опас-
ни; да изпълни своя дълг пред обществото като разяснява и откроява миналото, 
за да спомогне за (използвам фразеологията на епохата) засилване на съпроти-
вителните сили на народа и поддържане на националното единение.

Цитираният текст обаче ме насочва  и към едно противоположно допускане 
– възможно ли е гражданската позиция при историка да се разглежда не  само и 
не толкова като отношение към „големите“ („епохални“) проблеми на момента, 
на държавата и на обществото (национално обединение, политическо освобож-
дение, мобилизиране пред лицето на врага, постигане на демокрация, изграж-
дане на нов тип режим и пр.), а и предимно като отношение към състоянието на 
научните изследвания и на колегията?

2 Мутафчиев, П. История на българския народ. Ч. 1. 3. изд. София, 1948, с. 13.

33 Българското възрожденско общество...
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Свеждането на въпроса за гражданската позиция само до такъв тесен сег-
мент на прояви изисква преодоляване на примитивната политизация, с която 
оценяването на научната дейност и заеманите позиции по проблеми от сферата 
на науката обичайно се придружава. Накратко казано – оценката на поведение 
(а и на научни резултати) да се извършва при абстрахиране от  политически 
убеждения и партийна принадлежност (при цялата яснота, че съществува пар-
тийна дисциплина), стига те да не са факторът, променящ институционалния 
статус на съответния историк. Примери за подобна необичайна операция са 
поведението на отлични професионалисти, които успяват да се издигнат над 
идеологическите си пристрастия и политическото си кредо, или най-малкото 
поставят фактите и анализите  пред екстраполациите. Така например, епохата, 
в която работи, а не собствената му конюнктурност и идейна обвързаност оп-
ределя същността на основните тези при Христо Гандев. Видяно в друг план, 
Якоб Буркхард поставя основите на един забележителен и в значителна сте-
пен актуален столетие след появата си културологичен прочит на изкуството и 
културата на Ренесанса в Италия, без това да е обвързано с неговите латентни 
антисемитски настроения.

След такава операция  проявата на гражданска позиция може да се сведе 
само в полето на науката и по този начин да се обвърже с темата за професио-
налната етика на историческата колегия:

1. като принципно отношения към организационни и кариерни въпроси;
2. като позиция към всякакви недопустими манипулации с историческо съ-

държание, било в научните среди, било в публичното пространство (в медии и 
в изкуства). Тук като примери могат да се посочат  отношението към различни 
политики и  действия в областта на културно-историческото наследство (съх-
раняване и експониране на паметници, музейни експозиции, преименуване на 
обекти), както и към поява на произведения (в широкия смисъл на понятието) 
на историческа тематика.

Предложеното опростяване на взаимоотношенията историк – общество 
позволява както  конкретизиране, така и избягване на спекулациите с общофи-
лософски понятия и нравствени категории.

Между впрочем, темата за гражданската позиция има достатъчно много 
измерения  в българското пространство. Тя е разглеждана по един или друг 
начин и в различни контексти. В отделни моменти е преекспонирвана, в други 
– считана (макар и  без това да се декларира) за анахронизъм. Не е за подце-
няване и ракурсът, от който тя може да се разглежда като част от модерната 
корпоративна етика. Историческите примери от българското пространство са 
от различни професионални сфери и при най-ранните случаи предават чуж-
ди дилеми и практики. Така например, в самото начало на ХХ в. органът на 
Българското инженерно-архитектно дружество публикува реферат по статия на 
инженер от САЩ на база на публикация в швейцарско техническо списание, в 
който основните акценти са поставени върху понятия за дълг и чест, изисква-
ния за умереност, дисциплинираност и добре свършена работа и като цяло – на 
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осъзнаване на обществената отговорност на представителите на инженерната 
колегия3. Век по-късно Елка Дроснева обвързва гражданската позиция/поведе-
ние, видяна от нея в личността на Илчо Димитров, с право на избор, уроци по 
достойнство, себеуважение и в по-общ план – като  единство между позиция на 
учен и позиция на гражданин4.

В един по-общ план може да се каже, че темата за гражданската позиция 
(видяна като ангажираност) е, особено през втората половина на ХХ в., осно-
вен акцент в редица текстове на  писатели от цял свят, сред които от западните 
ще посоча нобеловите речи на  Уилиям Фокнър и Джон  Стайнбек5. 

Даденост, статус и гражданска позиция 
Ноторен е фактът, че историците, макар и в различна степен, са свързани 

тясно  с текущата политика на страната – до 1944 г. доброволно, а след това 
принудително и доброволно. Тази даденост прави отделния историк участник/
съучастник в по-късно негативно оценявани действия и съответно го прави 
склонен както към конформизъм, така и към често изглеждаща като абсолютно 
безпринципна промяна на мнението.

Всичко това съставлява нелицеприятна тема, защото  неминуемо води до 
насочване на вниманието и към участието на историците в политиката на авто-
ритарния режим, към някои реверанси към фашизма, към заемане на ръководни 
позиции в Комунистическата партия и  към одобряване на политически репре-
сии (включително на „възродителния процес“). Някои от тези ангажираности 
са отчетливи прояви на конформистко поведение, а за други може да се  допус-
не оценката „колаборантство“. 

По много причини (и това съвсем не е само български казус) историкът не 
е считан за говорител на обществото, както и за личност, която може да дава 
пример за гражданска позиция. Такъв е писателят; твърдението може да се 
илюстрира  с различни примери, особено от втората половина на ХХ в., като ро-
лята на Точно Жечев за реабилитирането на еволюционисткото течение (в бъл-
гарския църковен въпрос) през Възраждането (с „Българският Великден, или 
страстите български“) и на Николай Хайтов (с неговата дългогодишна актив-
ност по въпроса за гроба на Левски), но и на Антон Дончев,  Емилиан Станев, 
Свобода Бъчварова и др. За след 1989 г. достатъчно е да се споменат Стефан 
Цанев („Български хроники“) и Георги Господинов (с проучвания върху близ-
кото минало, т.е. върху времето на социализма). Сред различните обяснения 
за това състояние се намират  както спецификите на терминологията, подхода, 
изследователския инструментариум, характерни за историците, така и особено-

3 Атанасов, Т. Инженер и гражданин. – Сп. БИАД, 6, 1901, № 5, 92–95.
4 Дроснева, Е. Уроци по история и по достойнство.  – В: „Историкът – гражданин и учен“. 

Сборник в чест на  академик Илчо Димитров. Съст. Н. Аврейски, Т. Попнеделев. София, 2001, 
40–62,  по-специално с. 50, 61.

5 Нобеловата реч на Стайнбек от 1962 г. (с препратка в нея към тази на Фокнър) вж. в Стайн-
бек, Дж. Ярко сияние. София, 2008, 121–124; Срв. с многобройните внушения в насока на анга-
жираност в Уайлдър, Т. Осмият ден. София, 1987.
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стите на публицистичното слово и белетристичния подход към историческата 
тематика. От значение е съществуващата като даденост роля на писателя като 
глас на обществото, извоюваната и поддържана грижливо от писателските сре-
ди (и своеобразно лоби) представа за писателя като изразител на обществените 
нагласи, националните проблеми и пр. 

Съпътстваща периода на прехода след 1989 г. даденост е постоянното де-
завуиране на историците, респективно на професията на историка и на истори-
ческата наука, което става по няколко начина, но основно чрез поведението на 
медии и управляващи, които по един или друг начин изразяват пренебрежение 
към историците и фаворизират или отделни, склонни към различни спекулации 
представители на колегията, или параисторици. Някои среди и медии на мо-
менти контекстуално или директно поставят под съмнение качеството и резул-
татността на работата  на историците и техния морал. Популистките прояви на 
почти всички политически сили в годините на прехода създават неограничено 
самочувствие на голямата обществена маса, че знае историята, че има достовер-
ното познание за миналото (добра илюстрация за това състояние са различните 
читателски „мнения“ в пресата и многобройните вариации върху исторически 
теми в различни  електронни сайтове и блогове). Разпространени са представи 
за историците като за хора, които си менят мнението по заповед от властима-
щите, безсъвестно фалшифицират миналото (например, по темата за „турското 
робство“), респективно премълчават факти, а в отделни случаи се поставя под 
съмнение и тяхната компетентност. Срещат се и обвиненията, че историците 
абдикират от своята роля на  професионални изследователи на миналото, че не 
защитават собствените си концепции  и че допускат други, не от техните среди, 
обяснения  да са водещи, популярни, търсени и високо оценявани.

Към белезите на ситуацията трябва да се прибави фактът, че в годините на 
прехода политизирането, свързано до тогава с  идеологическия диктат на Комунис-
тическата партия, се заменя с временното доминиране на  позицията, заемана от 
някой лидер на общественото мнение и с влиянието на нови парафактори (напри-
мер, вместо социалистически интернационализъм – евроатлантически ценности).

Без да се абсолютизира, не бива да се подценява усещането на историци от 
различни поколения, че близо  две десетилетия българската историческа наука/
колегия се намира в състояние на все по-спадащ авторитет и на все по-стесня-
ващи се възможности за изява. 

Паралелно с тези процеси се разпространява представата, че историците 
са представители на основополагаща колегия, доколкото те държат „ключа към 
истината“ или владеят тайните на миналото, а последното пък е основен източ-
ник на национална гордост и оттам – залог за просперитет. Подобни разбира-
ния за ролята на историците поддържа (и това е форма на нейната гражданска 
позиция) най-типично Елка Дроснева6. Сроден е смисълът и на разбиранията, 

6 Самочувствието, че са призвани да бъдат тълкуватели на миналото движи ред изследова-
тели; такава позиция, струва ми се, прозира от текстове на Стефан Чурешки и на други автори, 
които правят опити за извеждане на някакво парадигмално обяснение на българската история.
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че историкът е интелектуалец  и притежава неговите характеристики, като на-
пример: че е  настроен критично, дискусионно, че е своебразен коректив на 
общественото мнение, че изразява „съвестта на обществото“ или че е „гласът 
на истината“ (ако използваме подобни популярни публицистични метафори). 
По силата на този му статус обществото, с право или не, му признава право на 
глас, поле на свободна волеизява. И разбира се, очаква от него публични проя-
ви на активност, бърза реакция, накратко – изява на гражданска позиция. Това 
показва колко е важно историкът да профилира (и изразява) своето становище 
по отношение на актуални модни политически и научни постановки, към раз-
личните „разкази“ за миналото7.

Като аспект от общественото място/роля на историците гражданската по-
зиция е и екзистенциален проблем. В този смисъл тя е функция на политическа-
та култура, на тенденции и нагласи в обществената среда и колегията8.

Върху нея влияят такива основни фактори като ниския материален и со-
циален статус на историка, но и страх за физическото му съществуване9. А об-
становката на страх и несигурност не поражда климат за изява на гражданска 
позиция.

Като обобщение може да се посочи, че историкът в годините на прехода е 
изправен пред ежедневен сблъсък с изземващи инициативата му (и подменящи 
ролята му) параисторици. Той е принуден  да действа в условията на разгръща-
не на нова вълна на политизиране и на търсене на дивиденти от политизирането 
–  например чрез въвеждане (често напълно механично) на „европейски“ дис-
курс в теми от българската история, но и чрез открито ангажиране с идеологи-
чески постановки и политически лозунги на управляващи политици.

Сред даденостите, които определят изборът на поведение, трябва да се от-
кроят стереотипите в мисленето и реагирането. Тези стереотипи са в основа-
та на скрити  противопоставяния и  конфликти между масата историци и тези 
представители на колегията или на други изследователски направления (лите-
ратуроведско, културоложко и пр.), които или „ревизират“ отделни концепции, 
или предлагат, в открита конфронтация, нови постановки. Вън от съмнение – и 
двете направления имат своите пристрастия, разбирания и съответно стремеж 
към публичност.

7 Вж. моята типология: „Голям“ или  „малък“ разказ в КИН? (Встъпителни бележки). – В: 
България в културното многообразие на Европа. София, 2009, 789–797. Трябва да се отбележи, че 
често духът на критичност към историографията и опитите за преоценка на миналото са свързани 
с литературоведски, а не с исторически подходи (вж. например Георгиева-Тенева, О. Литерату-
ра и исторически мит. София, 2002).

8 Вж. някои черти на ситуацията при Баева, И. Защо са слаби опозиционните нагласи сред 
българската интелигенция.  – Ново време, 2010, № 1, 127–144.

9 За различни страни на политическата принуда, но и за политическия конформизъм и ко-
лаборантство вж. Съдът на историците. Българската историческа наука в документи и дискусии. 
1944–1950. Т. 1. Съст. В. Мутафчиева, В. Чичовска. София, 1995; Историците за историята, за 
насилието, за себе си. Съст. А. Запрянова, Е. Вечева. София, 1994.
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Портрет зад завесата
Обичайно почти никой извън колегията не са замисля какво става в нея. 

Това не е и нужно, а дори е и противопоказно. Всяка професионална общност 
или група – от келнерите до директорите на банки, притежава своите профе-
сионални роли и има своите публични лица, различни извън мислената врата, 
разделяща „кухнята“ ( по-благопристойно – „лабораторията“, а мегаломански 
– „светая светих“) от околния свят10. Тъкмо обаче зад тази врата или завеса, ако 
може така да се нарече, лежат проблемите на една професионална общност, 
които тя по принцип не показва пред обществото, но към които като правило 
подхожда оперативно, делово, адекватно и бързо (от такъв подход зависи ней-
ното интегриране, а в дългосрочна перспектива – съществуване). Тяхното ре-
шаване се подчинява на комплекс правила, известни като професионална етика.

Гражданската позиция на историка е в определена степен функция  от него-
вия статус. От своя страна, този статус зависи от две дадености: а) обща, външ-
на – обществената ситуация, околната среда; б) специфична, групова, вътрешна 
– състоянието на колегията. Историкът като индивид е част от общество, което  
се намира в процес на  бурна коренна цялостна трансформация. Сред основните 
характеристики на ситуацията са:

1. нарушена комуникация, особено във вертикална посока, заменена със 
силен медиен шум;

2. реално ниска степен на партиципация или партиципация само с оглед на  
лично облагодетелстване;

3. слаба реакция/съпротива на корупционни практики; 
4. ниска степен на емпатия.
Върху колегията и отделните £ членове силно влияние оказва рязката 

промяна на ценностната система, острото противоречие между декларирани 
в годините на прехода ценности и реалност. Не са за подценяване различни-
те моментни настроения, влиянието на съответния обществен дневен ред. В 
реалното си поведение историкът по необходимост се съобразява с другия, с 
колегията, с околните, защото това съобразяване е израз на адаптивност, особе-
но важна в условия, когато е много голям рискът да се превърнеш в маргинал 
или в аутсайдер, да бъдеш, независимо в каква степен, изолиран.  Без съмнение  
гражданската позиция и в демократичното общество така, както и в авторитар-
ното и в тоталитарното е обвързана с необходимостта да поемеш риск – риск да 
си друг, но и риск да те „отлъчат“ ( в случая изключвам риска от политически/
полицейски репресии), да загубиш препитанието си, а от тук – и със страх и 
респективно със стремеж да се съхраниш. Следствието от страха е индиферент-
ност, която по отделни свои прояви може да бъде оприличена  като своеобра-
зен егоизъм. Този статус кореспондира с липса на желание, с „безстрастие“ и 
примиреност. За него може да се приложи констатацията на Джилбърт Кийт 

10 Разбирането за ролята и значението на завесата следва Гофман, Ъ. Представянето на Аз-а 
във всекидневието. София, 2000.
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Честертън: „Неегоистичният егоист е личност горда, но лишена от страст“11. 
Развива се своеобразна кулоарна вербалност, мимоходом изказвано мнение, не-
формално споделяне и критика, често придружени с оправдателното обяснение, 
че няма смисъл да реагираш, защото няма да те разберат. Крайният резултат  е 
поведение на пасивност и неучастие, на  конюнктурност и конформизъм вместо 
заемане на становище и в още по-драстична проява – на колабориране vs граж-
дaнска позиция.

Зад завесата ясно проличават  основните колективни/групови белези и лич-
ните качества. Гражданското поведение е в тясна връзка с такива специфични 
характеристики на поведението на историка като:

• професионална ревност, която обособява в самата колегия групи с разли-
чен престиж, респективно статус, а по отношение на околната среда – затруд-
нява възприемането на проучвания върху миналото, направени  от страна на 
социолози, литератори, културолози и  изкуствоведи; 

• подценяване на обществените нагласи (и недооценяване на значението и 
възможностите им да влияят на параисториците, които се ползват от доверието 
на обществото);

• капсулиране: а) спрямо протичащи извън тясната професионална среда 
процеси, б) спрямо всякакви процеси и публикации, които биха принудили ис-
торика да заеме някаква позиция. Разновидност на това поведение е  изразява-
ното презрение към  исторически паратекстове, към любители-историци и пр.

Вътре в колегията съществува ясно усещане, че професията се маргинали-
зира, че други изземват функциите на историка в обществото. По много причи-
ни в годините на прехода  историкът изпусна възможността да се яви като про-
фесионален коректив на медийното интерпретиране на историята – независимо 
дали то  се прави от политици, или от представители на самите медии. Истори-
кът не е обществен говорител, а за да стане такъв, трябва да поеме риск, не само 
да получава упреци и да е изложен на нападки, но и да прави компромиси  (с ма-
сов вкус, с професионалните си критерии); да се подчини на модата и/или да се 
впише в някоя актуална парадигма. Изключенията – историци, намерили своята 
медийна ниша или по-широк прием (Андрей Пантев, Искра Баева, Драгомир 
Драганов), само потвърждават общовалидността на предходната констатация.

Историкът е дезавуиран и поради собствените си преображения – бър-
зо разкаяние за предишно мълчание/съучастничество или коренна промяна в 
политическите възгледи, симпатии и пристрастия. Рязката флуктуация между 
положително и негативно обезценява много от опитите за честен поглед към 
миналото (и своето собствено минало) и поставя въпроса за лицемерие и/или 
ритуално посипване на главите с пепел. Посоченият тип поведение внася до-
пълнително напрежение и дисонанс в колегията.

Акцентът при разглежданата тема може да се постави и така: при усещане 
за обреченост, че водиш борба за оцеляване или при представа, че си поставен 

11 Честертън, Дж. К.  Ортодоксия. Лична философия. София, 1994, с. 93.
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в положение на второстепенен актьор, на участник в миманса спрямо големите 
обществени въпроси – в такава ситуация пасивността изглежда  като естествена 
реакция, проява на здрав разум, израз на чувство за себесъхранение, а защо не и 
като израз на своеобразно достойнство да не участваш в пиеси с предизвестен 
край.

Външни прояви на поведението, подхранвано от описаната обстановка, 
са пасивност и страх. Пасивното и закъсняло реагиране дори на проблеми от 
полето на историческите изследвания лишава от своя страна професионална-
та общност на историците от така необходимия за нейното съществуване (а и 
за съществуването на някакъв академичен, професионален, творчески  климат) 
вътрешногилдиен диалог. Това според мен е обяснението, защо интересът към 
иновативни теми и изследвания е като цяло слаб, защо критиката и дискусиите 
се пораждат главно в полето на иноваторите.

Разбира се, ситуацията е нюансирана, мотивите за различни форми на по-
ведение – разнообразни, и всеки конкретен случай изисква отделно съпоставя-
не с индикиращия  въпрос:

Какъв е случаят: на демонстративно пренебрегване на проблем (неучас-
тие) или на липса на адекватна позиция поради страх, конформизъм, предна-
мерено злоумислие? 

Могат да се приведат достатъчно количество примери на пасивно поведе-
ние, което определя отказ от заемане на становище по:

• Случая Батак (2007) – национален медиен скандал, свързан с публична 
и преди всичко кулоарна поляризация между историците (реално определено 
становище изразяват само неколцина историци!).

• Публикации, влизащи в разрез с установени факти и интерпретации в 
историческата наука, като например тетралогията документално-публицистични 
прочити на българската история от древността до първото десетилетие на ХХI в. 
от Стефан Цанев (2006–2009). 

• Ред полемични публикации или дискусионни провокиращи текстове във 
в. „Култура“ (като пример може да се вземе петгодишният период 2006–2011) 
по културно-историческо наследство, отношение към миналото, историческа 
памет, за отделни събития и личности и пр., повечето от които с по-трайно зна-
чение (и които в определени аспекти кореспондират с емпирично подплатени 
становища на българската историческа наука). 

• Абдикацията на историците в конструирания казус от 2011 г. с поставяне 
на поредната плоча, утвърждаваща едно легендарно място за погребение (с кон-
фиденциалното обяснение, че „народът иска Левски да има гроб“).

• Активно едностранно формиране на паметта (от 1990 г. насетне) –  из-
дигане и разрушаване на паметници (мавзолея на Г. Димитров и паметник на 
ген. Ив. Вълков в Казанлък)  и наименуване на обекти (например решението на 
Столичния общински съвет да наименува улица на Б. Филов и чуждият протест 
против това решение), построяване на музеи (например на тоталитарното изку-
ство) или уреждане на музейни експозиции и др.
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На посочените и други явления колегията отговаря  като цяло с капсули-
ране и с корпоративно пренебрежение,  но преди всичко с пасивност. Обясне-
нието за подобно поведение на историка (и на колегията като цяло) може да се 
сведе до следното: 

• липсата на възможност да се реагира (историкът не е допуснат до медии-
те, които само формално са обществено достъпни); 

• страхът от последиците, ако се реагира (от компрометиране, публичен 
скандал и пр.); 

• опасения, че не притежава подготовка, за да участва в дискусия (слаби 
комуникативни възможности/умения в публична среда, липса на навици/неуме-
ние да се полемизира и пр.);

• спомена от епохата на социализма за неблагоприятните последици  при 
изразяване на позиция, която не е  съгласувана или е в противоречие с господ-
стващите разбирания;

• силното влияние на обособените  сред колегията отделни групи с ясно 
конформно поведение, с изразена пасивност;

• страх от служебни неприятности/санкции срещу поведението му.
Типични примери за нежелание да се прояви гражданска позиция, първият 

свързан и с екзистенциален страх, са: 
• липсата на ясно становище по „възродителния процес“ (от 80-те години 

на ХХ в.);
• пасивността към популяризаторите и медийните интерпретатори на ми-

налото (и тяхната агресивна експанзия след 1990 г.).
Независимо обаче дали става дума за страх, нежелание, добре преценени 

изгоди или просто за особеност на характера, пасивността и липсата на стано-
вище (условно: на гражданска позиция) имат, когато се налага, своите ясни и 
категорични  обяснения. Изходната точка за тях са някакви „висши съображе-
ния“ (корпоративна солидарност, мотиви от национално значение и пр.) или 
моментна необходимост (обвързана с международни и вътрешни събития, със 
задачи пред колегията или по месторабота). В едни случаи тези обяснения слу-
жат за оправдание, в други – изразяват искрено съжаление, в трети са израз на 
презастраховка.

Възможно е, разбира се, да се направи и софистичното допускане, че па-
сивността е също форма на гражданска позиция. В такъв случай само изборът 
на гледна точка може да определи към коя група спадат пасивните личности – 
на мълчаливото мнозинство или на мълчаливото малцинство?

Тук идва мястото да се посочи  опасността от такива демонстрации на ан-
гажираност и изяви на гражданска позиция в професионалното поле, които се 
свеждат до безапелационни съждения на политическа и професионална тема,  
до използване на парааргументи, до личностни и политически квалификации, 
до  демонстрация на политическа/идеологическа непримиримост12.

12 Вж. напр. текст, в който определена, ясно изразена  позиция съжителства с преднамерени 
оценки: Овчаров, Д. Отново за полемиката около мнимия гроб на Васил Левски. – В: Българско 
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Погледнато обаче от друга позиция, критичният дух е важен за функциони-
рането на научните общности, колективи, отделни групи или индивиди. Дори 
преднамереното полемизиране в някои случаи е полезно, най-малкото защото 
ако не предизвика реакция на ответ, то поне поражда размисъл13.

Има много причини и предпоставки за наблюдаваното поведение. Една от 
предпоставките за неблагополучията зад завесата (но и същевременно – резул-
тат от тези неблагополучия) е ниският статус (и дори отсъствието) на науч-
на критика, формалността на критериите за оценка на научния продукт. Под-
ценяването и подминаването на съществуващите технологии и механизми за 
оценка също е производно на няколко дадености. Една от тях е преднамереното 
дезавуиране  на различни принципи за оценка и форми за отчетност, и съот-
ветно  – тяхното формално прилагане; друга е несправедливото или напълно 
произволно разпределение на позиции и ресурси. Като пример за първото може 
да се посочат списъците с публикации, в които съставителство и участие в ред-
колегии се приравнява на авторство, а за второто – формалното включване на 
лица в редакционни екипи, съвети, комисии и др. („за да не се сърдят“, „да има 
справедливост“ и с прочие обяснения).  Дребни и формални на пръв поглед, 
тези случаи илюстрират десетилетна практика, т.е. с основание могат да се раз-
глеждат като рецидиви.  

Описването на негативните тенденции зад завесата е важно, защото те обу-
славят микроклимат, при който трябва да се проявява гражданската позиция.

Заключение
В епохата на масови комуникации, на социална мобилност,  когато отпадат 

пространствените ограничения и значението на разстоянията (и настъпва „кра-
ят на географията“)14, историкът вече не може да играе нито ролята на ментор, 
нито на „учител“ на обществото. Това е необратима тенденция при статуса на 
историците. От друга страна, научните колективи (а историците постоянно об-
разуват/участват в такива) не са Tischgesellschaften15, тях ги свързва и това, но 
и нещо много повече – корпоративната идентичност, корпоративната етика, а в 
по-широк план – участието в гражданската сфера/общество. Тази констелация 
на дадености определя местоположението на историка (като отделен  индивид 
и като част от колегия) спрямо проблема за гражданската позиция. 

Възраждане. Т. 12. София, 2011, 196–215 (нападки срещу Мария Тодорова –  213–214); срв. с 
Вълканов, В. Покаянието като последна възможност. – Минало, 2011, № 4, 76–86; Като пример 
за полемично поставяне на проблеми вж. и Илиев, И. Преди Втория ход  (Възраждането и него-
вите митове през ХХI век). – В: Митове и истории в България. Годишник на РИМ – Пловдив, 7.  
Пловдив, 2010, 25–32.

13 Като пример за критика за мълчанието на колегията, но и опит за релативиране вж. Въл-
канов, В. Законите на паметта и срамът от миналото. – В: Понятия, ценности, промени. Истори-
ята: времена и реалности. Т. 7 [sic!]. В. Търново, 2011, 27–34. 

14 Бауман, З. Глобализацията. Последствията за човека. София, 1999, 30–33.
15 Tischgesellschaften (нем.) – компания за маса, сътрапезници, но и алюзия към привнесено-

то в античното symposium съдържание. 



523

Гражданска позиция е не само когато се демонстрира по глобален световен 
или национален проблем, а и когато отстояваш полето на действие на своя-
та наука, резултатите на фактологични изследвания, когато влизаш в дебат и 
оборваш претендиращи за отговор твърдения. И това е така, защото школата на 
съвременното  гражданско общество е във всекидневното поведение, в посто-
янния сблъсък с делнични, но изкушаващи казуси.

Израз на определена гражданска позиция  на изследователя е също тъй 
когато:

• работи по тема, която среща обществено неодобрение, но която има мето-
дологическо и познавателно значение за историческата наука;

• прави интерпретации, които излизат извън утвърдените обяснения и сте-
реотипните формулировки;

• не се съгласява с опити да му се наложи по политически или личностни 
причини интерпретационна позиция;

• изобличава в научни дискусии, чрез рецензии, критични изказвания и 
полемични текстове различни опити да се лансират изгодни на лични, групови 
и други интереси интерпретации на миналото. 

Като пример за гражданска позиция, но и за рисковете, свързани с нея, а и 
за негативните £ последици, може да послужи становището на Владимир Ва-
силев към претенциите за идеологически диктат на Комунистическата партия:

„Не сме допускали досега да ни командува партия, няма и да допуснем. Ли-
тературните и художествени стойности ще определяме ние, а не партията“16. 

Този текст предлага забележителна с яснотата си постановка,  последстви-
ята от която обаче (и по точно: от прочитите, които определени среди в кому-
нистическата партия £ правят) обуславят и голяма част от неблагополучията в 
живота на Владимир Василев след есента на 1944 г.

От историка в някаква степен зависи отпадането на формулировката, по-
сочена в мотото към този текст; зависи, не защото той принадлежи към много-
бройна колегия, не защото тази колегия е мощна и има властови позиции, а за-
щото историкът познава миналото и има претенциите, ако не да е негов тълку-
вател, то поне да владее херменевтичните техники и да притежава граждански 
добродетели. Без да има каквато и да е задължителна корелация между добър 
учен и патриот, от една страна, и заемане на гражданска позиция, от друга, 
струва ми се, че има широко поле за изява на тази добродетел чрез висок профе-
сионализъм17. Това е и един от начините да се преодолее условното разделение 
на патриоти и интернационалисти, на национално обременени и космополитно 
ориентирани.

16 Василев, В. Именно, на ясни позиции (Златорог, 1940). – В: Същият. Студии, статии, 
полемики. София, 1992, с. 414.

17 Примери за изразена гражданска позиция по организационни, научни и други професио-
нални проблеми вж. у Дамянов, Д. Гражданското общество и проблемите на науката и висшето 
образование. – Наука, 21, 2011, № 6, 9–12; Илчев, Ив. Знанието създава образа на държавата. – 
Пак там,  с. 3 (заглавието е на редакцията на  списанието). 
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За преодоляване на някои стереотипи в представите за историците (но и на 
историците за самите себе си) може да се предлагат различни подходи. Един от 
тях е да се излезе от представата, че историкът  е потопен/обсебен от миналото 
и в него намира своето убежище. Позицията на бягство е обяснима, оправдана, 
необходима и дори задължителна в периодите на тоталитарни и други дикта-
тури, но съвместима ли е с гръмогласно поддържания възглед за европейската 
принадлежност на историческата колегия? Бягството в миналото (или неговото 
митологизиране) не е панацея, не е изход, то е може би облекчение. Почитането 
на култа към миналото не е единственото условие, за да си житейски, матери-
ално и духовно задоволен (не е дори условие за първото!), а, нека ми простят 
пристрастените към исторически разкази, много често в съвременността то е 
израз на  (ако не и заиграване с) популистки настроения. Най-сетне, познава-
нето на миналото или освобождаването му от превратни интерпретации може 
да бъде само част от доволството от живота, но никога генерална обществена 
цел (дори погледът на Паисий към миналото е само мотив за събуждане на 
гордост и то поради това, че в настоящето няма никакви ориентири). В този 
смисъл гражданската позиция на  историка  е в настоящето и е ориентирана 
към бъдещето.

REFLECTIONS ON THE CIVIC POSITION OF HISTORIANS 

Nikolay Poppetrov 

(Abstract)

The text presents the topical issue of  the historians’ civic position. There are 
three main views on the term “civic position”. The first one applies to commitment to 
political issues, to participation in social movements and organizations. According to 
the second one, civic position refers to taking a stand on major national issues as the 
national-territorial question, the establishment of a democratic regime, the problems 
of freedom, of national independence, etc. According to the third one, civic position 
is the choice of attitude on issues directly affecting the community of historians (the 
guild), such as manipulated interpretations of the past spread by political circles, 
media, and others. In the proposed text basic attention is paid on this third aspect.
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