
287 

Известия на ЦСИИ / Proceedings of CEHR, Vol. IV, 2019 
 
 

ЕЛЕНА И ЕЛЕНСКИЯТ КРАЙ ПО ВРЕМЕ 
НА КЪРДЖАЛИЙСКИТЕ ВРЕМЕНА 

 
Станимир ДИМИТРОВ 

 
Abstract: One of the most emblematic periods in Bulgarian history is related to 

the Kardzhalis time. It is a time of anarchy and battles for influence in the provinces. 
A historical source known as the Elena Chronicle synthesizes into one the everyday 
life and the political situation in this period of turmoil. On the basis of this chronicle, 
we will try to look into the issues of economic, social and cultural development during 
the Kardzhalis period, covering the period between 1750s and 1820s in the Balkan 
history. 
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На фона на проблемите, които има Османската империя с двата основни 

компонента на анархията в периода 80-те години на XVIII в. и първите десети-
летия на XIX в. – аянството и кърджалийството, изследването на социално-
икономическите условия в балканските провинции на империята остава на за-
ден план като тема за научни дирения. Настоящата статия си поставя задача да 
разкрие социалния и икономическия живот на едно определено селище – Елена, 
на фона на кърджалийските размирици и последствията от кърджалийските 
нашествия, които то понася. 

 
Еленският летопис 
Особено ценен извор за историята на Елена и Еленския край през кърджа-

лийския период е известният Еленски летопис. Той е популяризиран от Стефан 
Бобчев през 1899 г. Сам наследник на прочут еленски род, Бобчев прави редица 
проучвания върху регионалната история на Елена и Еленския край. Оригиналът 
на Еленския летопис не е достигнал до наши дни. Преписът които Бобчев прави 
се съхранява в личния му фонд в Български исторически архив при Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София (Drosneva, 2000, p. 144). Същест-
вува още един известен препис на летописа, направен от еленския учител и кра-
евед Милан Радивоев, който днес е в неизвестност. Хронологическият обхват на 
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летописа е от 80-те години на XVIII в. до 1813 г., около четвърт век. В Еленския 
летопис има няколко записа, които заслужават да бъдат разгледани по-
подробно, поради пряката им връзка с поставената тема. „Засичането“ на сведе-
нията, предоставени от летописа с много други налични документи от различен 
произход и тип очертава картината на социалния и икономическия живот в 
Елена през кърджалийския период. 

 
Социално-икономическо и културно развитие на Елена 
Говорейки за социалното и икономическото развитие на Елена на първо 

място трябва да се отбележи неговият специален статут. Известно е, че Елена е 
вакъфско селище. С. Бобчев публикува худутнаме на еленския вакъф (Bobchev, 
1896, pp. 216-223). Друг един изследовател, родом от Елена – Христо Станев 
твърди, че Елена става вакъф на валиде султанката през 50-те години на XVII в. 
В едно свое изследване Махиел Кийл цитира вакъфски регистър от колекцията 
на Архива на Главна дирекция на поземлените имоти и кадастъра, гр. Анкара, 
който е създаден с цел да опише вакъфската собственост на Еметуллах Рабиа 
Гюлнуш – майка на султан Ахмед III (1702–1730) (Kiel, 2017, p. 91). Освен три 
важни града – Търново, Свищов и Ловеч, и 24 села, в него фигурира и Елена. 
Регистърът е датиран от 29 март 1710 г. Освен вакъфски, Елена придобива и 
дервенджийски статут. Симбиозата между тези два статута се определя от ре-
дица изследователи като основополагаща за икономическия просперитет и де-
мографското развитие на селището. 

Подемът в социално и икономическо отношение на региона обаче е помра-
чен в средата на XVIII в. Избухват първите аянски размирици в Северна Бълга-
рия. През 1747 г. Елхадж Муртеза и зет му сердар Ахмед извършават редица 
насилия в Разградско и заграбват от жителите на региона над 94 000 акчета 
(Mutafchieva, 1993, p. 52). През 1762 г. размирие избухва и в Казанлъшко. Тога-
вашният аянин Абдулбакъ и неговите двама сина – Селим и Ибрахим, започна-
ли да вършат безчинства. Централната власт не успява да се справи с тях и от-
говаря на насилията им със закани за конфискация на имущество и издадени 
предупредителни фермани. 

През 80-те години на XVIII в. проблемът с въоръжените групировки става 
все по масов. През 1780 и 1781 г. с месеци върлуват въоръжени разбойнически 
хайки както в южните, така и в северните български земи и Добруджа. През 
1783 г. действат и редица разбойнически банди в Севлиевско, които успяват 
дори да нападнат и разграбят Севлиево. Освен с вътрешните си проблеми, Ос-
манската империя трябва да се справи и с външните си врагове, започвайки 
войни с Австрия и Русия (1787–1791). С подписването на двата мирни договора 
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с Австрия (1791 г.) в Свищов и с Руската империя (1792 г.) в Яш, султан Селим 
III прави опит да умиротвори външнополитическата ситуация, за да насочи уси-
лията си към вътрешните проблеми. Той предприема стъпки за прокарването на 
реформи в Османската империя. За съжаление срещу този негов опит за извеж-
дане на държавата от вътрешната и външна криза се обявяват не само аяните, 
еничарите и духовенството, но и селското население поради факта, че реформи-
те са свързани с нови данъци. 

Нека да проследим как гореописаните събития се отразяват конкретно вър-
ху историята на Еленския край. Има няколко записа в Еленския летопис, които 
могат да бъдат свързани с кърджалийските размирици. В ред 2 на Еленския 
летопис се съобщава за убийството на хаджи Миха през 1788 г. (поправка Боб-
чев) (Drosneva, 2000, p. 148). Хаджи Михо може би е бил един от най-
влиятелните жители на Елена по това време. Титлата хаджия сама по себе си 
говори за сериозни финансови възможности. Интересен е фактът, че той успява 
да осъществи това трудно начинание – поклонничеството, на фона на бушува-
щото разбойничество в Северна България и Тракия. Доколко е влиятелен хаджи 
Михо можем да установим и благодарение на теметтуат дефтер, съхраняващ се 
в Османския архив в Истанбул1. Първата еленска махала е наименувана в деф-
тера „Хаджи Михо“. Явно той е най-важният и влиятелен местен първенец, 
който стои начело на махалата. Известността и значението му са толкова голе-
ми, че е нарушена традицията махалата да се наименува на своя свещеник. По-
ради каква причина този влиятелен еленски жител е загубил живота си, нямаме 
конкретни данни. Запазило се е само едно предание, че хаджи Михо е убит от 
еленския субашия по време на гощавка край близкото селище Разпоповци 
(Bobchev, 1899, pp. 603-607). 

През следващата 1789 г., ред 3 от Еленския летопис е регистрирано убийс-
твото на бакал Михо и на Осман Келеша. Първият е известен с няколко неща. 
Като съдържател на бакалия и дребен търговец, той принадлежи към търговско-
то съсловие на Елена. Също така той дава началото на една от видните еленски 
фамилии – Бакалови. Трето – той е особено известен като брат на видния еленс-
ки възрожденец поп Дойно Граматик. Преданието относно неговата гибел гла-
си, че е убит в двора на църквата „Св. Никола“ от колибари. Поради каква при-
чина не става ясно.  

Следващото регистрирано убийство е на Осман с прякор Келеша. Според 
М. Радивоев (Radivoev, 1920, p. 4) именно той е субашия на Елена по това вре-
ме. Тук бих искал да свържа събитията в Елена с други събития, протекли пара-

                                      
1  BOA, ML. VRD. TMT.d, 12752. 



290 

лелно, в близкия център на казата – Търново. В своя труд, посветен на кърджа-
лийството, В. Мутафчиева цитира написаното от хрониста Джевдет за 1791–
1792 г. за разбунтувалия се Чингиз Гирай – представител на кримските татари, 
заселен във Върбишко и действащ като местен аян и почти самовластен владе-
тел през кърджалийския период (Mutafchieva, 1993, p. 96). Подгонен от офици-
алната власт заради безчинствата си, Чингиз Гирай успява да се добере до Тър-
ново и да се укрие при своя роднина търновския аянин Осман ефенди. Властите 
обаче го залавят. Наред с кримският размирник пострадва и неговият помощник 
– Осман ефенди, заради оказаната помощ. Търновският аянин е екзекутиран, а 
неговото имущество е конфискувано. Много вероятно е, предвид администра-
тивната връзка на Елена с Търново, това убийство, извършено в центъра на ка-
зата, да намира отзвук в местната хроника. Много е вероятно да не става въпрос 
за убийството на субашията Осман, а за убийството на търновския аянин Ос-
ман.  

Интересно е, че тези две убийства – на бакал Михо и на Осман Келеша от 
края на XVIII в. в своята подробна статия за Еленския летопис Елка Дроснева 
разглежда като битова история (Drosneva, 2000, p. 152). Тя определя връзката 
помежду им като „хронологична“ – понеже са се случили в една и съща година. 
Наистина ли са „битови истории“ тези две убийства, станали в една и съща го-
дина, в самия пик на кърджалийските размирици? За връзката на гореспомена-
тия Осман ефенди с кърджалийските размирици вероятно говори и една при-
писка от миней  от село Арбанаси (Papazov, 1937, p. 59). Приписката гласи 
следното: „1791 г. 25 октомври. Отсякоха главата на Осман ефенди и на още 
четирима в търновския конак.“ Явно е, че убийството на Осман ефенди е свър-
зано с по-сериозни протичащи събития в региона, тъй като той е екзекутиран с 
още четирима души. Какви други събития биха могли да наложат екзекуцията 
на петима души, между които и аяна на Търново, ако не размирици и бунтове.  

На ред 4 от Еленския летопис е засвидетелствано още едно убийство – на 
чорбаджи Стоян. Интересен е фактът, че предания свързват убийството на чор-
баджи Стоян с колибари, които били недоволни от увеличен данък 
(Popgeorgiev, 1904, pp. 98-99), а като място на събитието се посочва двора на 
черквата „Св. Никола”. Като имаме предвид сведенията от Еленския летопис, 
можем да допуснем, че тук е направено преплитане на спомена с предходното 
убийство на бакал Михо. Чорбаджи Стоян остава в паметта на еленските жите-
ли със съграждането на моста при Горния боаз наречен „Чорбаджистоянов 
мост” и според надписа е строен през 1780 г. Същевременно чрез дъщеря си 
Дойна се сродява с друг важния еленски род на Михайловските, чиято издънка 
е и Иларион Макариополски.  
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В същата година на убийството на чорбаджи Стоян (1790 г.) според Еленс-
кия летопис в Търново става войвода Емин ефенди от Самоков. Съпоставяйки 
информацията от летописа с други приписки и материали се получават разми-
навания в годините, което ни навежда на мисълта, че този запис е писан доста 
по-късно. Д. Караджова в своя обемен труд публикува редица приписки върху 
месецослов, притежаван от хаджи Йордан Кисьов (Karadzhova, 2014, p.12). На 
страница 12 от месецослова е записал следното: „Родил съм се на сене 1791 
хаджи Йордан по Петковден като са убили дяда Стояна.” (Karadzhova, 2014, 
p. 12). На още едно място също отбелязва: „Хаджи Йордан Кисьовски родил се 
на сене 1791: умрела майка му Стана 1803 сене, умрял баща, и хаджи Иван 
1821 сене.“ Приписката потвърждава, че убийството на чорбаджи Стоян е ста-
нало през 1791 г. Ако се върнем на горекоментираните събития, ще видим, че 
има съвпадение във времето: приписка от Арбанаси твърди, че търновският аян 
Осман ефенди и други четирима души са убити на 25 октомври, а еленската 
хроника свидетелства, че чорбаджи Стоян също е убит през месец октомври 
(около14–25 октомври)2. 

На ред 5 авторът на летописа поп Марко свидетелства, че в Търново вой-
вода става Карахасеки. Много хайдути набил на кол и държал войводството си 
три години, т.е. от 1793 до 1796 г. От една друга приписка върху житие от Пла-
ковския манастир научаваме следното: „Да се знае, когато тука беше на Тър-
ново войвода Кара Хасекирата, седе 3 години, та беше сторил зап твърде, ала 
беше му данта твърде тежка и твърде беше гладно. Лисник жито по 40 гро-
ша. Лето 1794.“ (Tsonev 1939, p. 110). В тази втора приписка отново се вижда 
разминаването с годините на управление на войводата Кара Хасеки. Плаковска-
та приписка отнася неговото управление в интервала 1791–1794 г. От друга 
страна и двете бележки дават една и съща характеристика на Кара Хасеки: сил-
но и безкомпромисно управление във всяко едно отношение. 

Ред 6 отбелязва, че в Търново войвода става Мехмед ефенди Стамбоолу 
изпраща в заточение (стори сюргюн) „Влата Матея“. Тук става дума за търнов-
ския митрополит Матей (1791–1802). Един от големите изследователи на Тър-
новската митрополия – Иван Тютюнджиев, представя биографична бележка за 
него (Tutundzhiev, 2007, p. 179). Матей бил велик протосингел на Патриаршията 
(1776–1778), митрополит на Сяр (1778–1791), а от 1791 г. и търновски митропо-
лит. През 1795 г. посещава Трявна, а през 1796 г. заради доклад на търновския 
войвода Мехмед ефенди е временно заточен. След около година е освободен и 

                                      
2  Еленския летопис с точната дата на смъртта на чорбаджи Стоян е неразчетен, Ел. 
Дроснева отнася смъртта му към 14 октомври 1789 г. 
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върнат на поста си в Търново. Остава в историята  като „Матей незлобливи” 
(Tutundzhiev, 2007, p. 180). По време, когато заема поста на търновски митропо-
лит се случва разграбването на Арбанаси от кърджалиите. 

Следващите два записа продължават да регистрират кърджалийските раз-
мирици в региона. На ред 7 на еленската хроника е документирано идването на 
Ибрахим Копрюлюоглу с войска и влизането му в Търново през 1797 г. Хрони-
ката твърди: в Търново станали трима войводи Ибрахим Копрюлюоглу, Хаджи 
паша и хаджи Ибрахим. Вероятно това са трима претенденти, които в хода на 
кърджалийските размирици започват борба за поста в Търново. Следващият 
запис на ред 8 разкрива сериозното напрежение в разгара на кърджалийското 
време. Споменава се „Юсеин паша“ – Хюсеин капудан паша, зет и фаворит на 
султан Селим III, командващ войските на султана срещу отцепника Осман Паз-
вантоглу във Видин, който минава през региона. Вероятно през пролетта на 
1798 г., по време на похода срещу Пазвантоглу, Хюсеин паша успява да разгро-
ми Ибрахим Кюпрюлюоглу и впоследствие да го убие (Drosneva, 2000, p. 156).  

Малко преди това на 20 февруари 1798 г. поп Йовчо от Трявна отбелязва, 
че даалите изгарят Трявна3. 

На ред 10 е отразена продължаващата борба за управлението в Търново. 
Мемиш ага успява да влезе в Търново и три месеца остава на поста войвода. 
Властта му е оспорена от русенския аянин Исмаил ага Тръстеникооглу, който 
успява след битка да изпъди Мемиш ага от Търново и да стане войвода. Показа-
телно за положението на местното население в условията на кърджалийските 
размирици е отбелязаният факт, че и двамата войводи настояват да им се плати 
данък джизие и данък върху овцете. Записът ясно показва, че хората са платили 
данъците си два пъти. Друга една приписка върху евангелие отбелязва следно-
то: „Пиша аз Момчил грешник, да се знае, когато … и взе Пазвантооглу Видин-
ския санджак всичкия …, та стана Мемиш ага войвода, та стана хаджи 
Юмероолу и повдигна Разградската каза да бият Пазвантооглу и да изпъдят 
от всяка касаба войводата. Лето 1800.“ (Angelov, 1963, pp. 63-64). В една своя 
статия Мария Шушарова разкрива детайли за аянството на хаджи Юмер от Раз-
град (1787–1799 г.) (Shusharova, 2016). Той е един от дейните участници в кон-
фликта между големите размирници Пазвантооглу и Тръстеникооглу. Авторка-
та цитира и един документ, който се отнася за поредния поход на разградския 
аянин хаджи Юмер ага през юли 1800 г.: „Тези дни неочаквано почина разградс-
кия аян хаджи Йомероглу ага, когато минаваше с войските си, заедно с Йълъ-
коглу, през село Джюлюн на път за Търново …“ (Shusharova, 2016, p. 434). При-

                                      
3  Държавен архив – Велико Търново, ф. 932К, опис 1, а.е 233, л. 1-2. 
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писката на Момчил е писана по време на организацията на похода на Юмер ага 
срещу търновския войвода Мемиш ага, вероятно през пролетта на 1800 г. Ред 11 
от еленския летопис документира, че на Гергьовден 1800 г. даалиите начело със 
султана (Върбишкия султан Гирай) нападат и изгарят черквата „Св. Никола“ в 
Елена. В същата година (ред 12), летописецът поп Марко отбелязва, че търновс-
кият войвода Исмаил Тръстениклията е дал своето одобрение за направата на 
долната черква „Св. Богородица“ в Елена. 

На ред 13 е засвидетелствано поредното убийство – на хаджи Панайот, из-
вършено на Илинден 1802 г. Хаджи Панайот е емблематична фигура за истори-
ята на Елена. Освен, че го свързват по роднинска линия с дамаскинаря Йосиф 
Брадати, хаджи Панайот е брат на известния участник във Велчовата завера – 
хаджи Йордан Брадата. Отново в една приписка в молитвеник откриваме след-
ния текст: „Да се знай кога отидоха на Цариград поп Дойно, Йоан Кършув и 
хаджи Панайот за калето на „Възнесение господне“, лето 1800” (Nachev, V & 
Fermandzhiev, N 1984, p. 122). Хаджи Панайот участва дейно в движението за 
духовно еманципиране на българите. Той е  важен дарител, който поддържа 
местните храмове – отбелязан е в поменика на Къпиновския манастир с дарение 
на парични средства (парусия) (Tsonev, 1937). За него легендата разказва, че бил 
изключително богат, женен за млада жена, с която обаче нямали свои деца. За-
видял на богатството и семейството му чорбаджи Иван Кисьов (баща на хаджи 
Йордан Кисьов, бъдещият предател на Заверата от 1835 г.) и подготвил негово-
то убийство. Хаджи Панайот бил убит от засада, на връщане от Търново, а ха-
джи Иван Кисьов се оженил за жена му и сложил ръка на богатството му. Пред-
вид характеристиките на периода, бихме могли да поставим под въпрос тази 
легендарна история и да се замислим дали убийството е толкова „битово“ или 
по някакъв начин кореспондира с духа на времето и е част от хаоса и беззакони-
ето в края на XVIII – началото на XIX в. 

През 1804 г. даалите нападат и опожаряват близкото до Елена село Присо-
во. В същата година еленският чорбаджия хаджи Иван Кисьов и други еленски 
първенци успяват да организират възстановяването на изгорената стара черква 
„Св. Никола“ в Елена. Легендата разказва, че в продължение на 40 дни е тряб-
вало да се дигне из основи черквата и да бъде покрита с покрив за да не бъде 
разрушена. За да заблуди търновския войвода, еленският чорбаджия заявява, че 
възстановяват стар хамбар. Работата по храма била постоянна, без почивка се е 
работило на три смени, като няколко чорбаджийски съпруги са готвели на три 
смени за да успеят да съградят храма за 40 дни. След построяването на храма 
изографисването продължило седем години, като при него могат да се забеле-
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жат характеристиките на няколко художествени школи на Балканите4. В подк-
репа на това е надписът изсечен от поп Дойно Граматик през 1805 г. при осве-
щаването на все още неизографисания храм5. 

Ред 15 от еленския летопис документира убийството на Токатджикли Сю-
лейман в Тозлука от Мустафа паша (Байрактар) през 1804 г. В своето изследва-
не на кърджалийството В. Мутафчиева дава допълнително сведения за Сюлей-
ман Токатджикли. Последователно аян на Султанери, Фере и Гюмюрджина, той 
подпомагал Портата срещу разбойническите действия на Али Молла в Димо-
тишко. Опитът на централната власт да наложи военно-административни ре-
форми в империята в края на XVIII и началото на XIX в. – като създаването на 
нова войска и централизацията на управлението, превръща Сюлейман Токат-
джикли в неин противник. Още в края на 1803 г. Токатджикли се насочва на 
север от Тракия и заема Жеравна. Срещу него се изправят русенският аянин 
Исмаил Тръстеникоолу, аяните на Казанлък, Чирмен и др. Исмаил Тръстени-
коглу е имал за задача да укрепи приходите на Стара планина, за да не допусне 
преминаването в Северна България на кърджалийските дружини на Кара Фейзи 
и Токатджикли. Като „капуджибашия и главнокомандващ” Търново, Тръсте-
никлиоглу се заема със задачата да унищожи новия размирник Токатджикли. В 
опита си да се спаси от натиска на коалиционните центристки сили от север и 
от юг, Токатджикли навлиза в Северна България, но при село Агакьой в Тозлука 
през септември 1804 г. е разбит от дружините на Тръстеникооглу (Mutafchieva, 
1993, pp. 305-309). 

Анализирайки записите на Еленският летопис от периода 1788–1804 г. 
пред нас се открояват белезите на вихрещата се анархия в Османската империя 
на локално ниво. Освен отбелязването на войводите на Търново и случващото 
се с тях, важен акцент в хрониката са събитията, свързани с региона на Елена. 
Включени са убийства на чорбаджии, строителство на черкви и др.. По-късните 
летописни бележки, дело на продължителя на летописното дело на поп Марко – 
неговият син, са свързани със случващото се в по-голям географски ареал. Той 
включва сведения за войните на Османската империя с Русия, Франция, Сър-
бия. 

Настъпилият хаос в Османската империя, породен от сериозни и дълги 
междуособици не успява обаче да наруши напълно ежедневието в региона. 
Ежедневният ритъм на живот се запазва до някаква степен и влиза в противоре-
чие с наложените предразсъдъци, че смутното време ражда безвремие, т.е. няма 

                                      
4  С особени благодарности  за отделеното внимание на уредниците в музея в гр. Елена. 
5  Музей гр. Елена.  Каменната плоча се намира в близост до входа на черквата „Св. 
Никола“. 
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история, няма събитийност извън монотонната поредица от разграбвания и раз-
рушения. 

 
Социално-икономическо и културно развитие на Елена 
през 80-те години на XVIII в. и първото десетилетие на XIX в. 
На фона на междуособиците и всеобщата анархия в Еленския регион се 

случват някои събития с българското общество. Дори да цитираме само някои 
от събитията, отразени в приписки от черковни книги, кондики, търговски теф-
тери и други паметници, пред нас се разкрива картината на не-прекъсване на 
социалния, икономическия и културния живот. През 1765 г. Стойко иерей 
(Софроний Врачански) прави първия препис на „История славянобългарская“ 
(Gurova & Danova, 1985, p. 305). В една от видинските черкви е направено поз-
латяването на иконостаса с паричните средства на хаджи Цвятко (Gurova & 
Danova, 1985, p. 306). Българи, като хаджи Нешо от Пирот (1776 г.) например, 
продължават да правят поклонение до Божигроб (Gurova & Danova, 1985, p. 
306). Изгражда се храмът „Св. Сава“ в манастира Хилендар (1779 г.) с ктиторст-
вото на кир хаджи Тома и други (Gurova & Danova, 1985, p. 307). Във Видин 
през 1780 г. се изгражда чешма с паричната помощ на хаджи Димо (Gurova & 
Danova, 1985, p. 307). Социалният и културен живот на Елена не се различава от 
всеобщата динамична картина на културно, социално и икономическо развитие 
по българските земи. В града6 се изгражда черквата „Св. Никола“ с помощта на 
влиятелни еленски жители.  

На базата на регистър за вакъфските имоти Махиел Кийл дава данни за 
икономическото и социалното развитие на Елена (Kiel, 2017, p. 107). Като едно 
от добре развиващите се занятия в селището е отглеждането на копринени буби. 
През 1579 г. копринени буби гледат само две села в Търновско: Балван и Долна 
Липница. През 1710 г. обаче коприна произвеждат шест села в Търновско, сред 
които са Елена и Къпиново. Всъщност още през 1697 г. има писмо на търновс-
кия войвода до централната власт с което се документира, че села като Елена, 
Къпиново и Златарица отказват да плащат десятък върху коприната, тъй като не 
техните села не фигурирали в предишния регистър (Kalitsin & Mutafova, 2012, p. 
316). Освен с отглеждането на копринени буби еленчани се занимават и с отг-
леждането на овце. В Елена са регистрирани 12 000 овце, или по 24 овце на до-
макинство. “ . . . В регистърът от 1710 година записът е според обичайната 
практика. Привилегированото планинско селище Елена, например, има 12 000 

                                      
6 В случая, използваме „град” имайки предвид днешния административен статут на 
Елена като град. В теметтуат дефтер ML.VRd. TMT.d. 12752 за 1844-1845 г. Елена все 
още е отбелязана като село (карийе). 
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овце, или 24 овце на домакинство.“ (Kiel, 2017, p. 105). Авторът дава и други 
сведения. През 1710 г. в 24 села от вакъфа на валиде-султанката, включително в 
Елена, се произвеждат още зърно и пчелен мед. Логично, въз основа на налич-
ните суровини, Елена се очертава като местен център на копринения и вълнения 
текстил (Kiel, 2017, p. 106).  

Освен икономически Елена и регионът се развиват и в културно и духовно 
отношение. Според еленския възрожденец П. Кършовски, Хилендарският ма-
настир е поддържал метох в Елена от „незапомнено време“ (Radev, 2008, p. 98). 
В манастирската кондика е документирано таксидиотска дейност на йеромонах 
Партений в Елена през 1772, 1774 и 1777 г. Всички негови пътувания са прид-
ружени със солидни дарения от еленските чорбаджии. Протоигумен Йоан пък 
се завръща през 1781 г. от таксиодитската си мисия в Елена със солидни даре-
ния от 1570 гроша. Йеромонасите хилендарци Йосиф и Дамаскин (1805 г.) се 
включват в направата на стенописите на поправената църква „Св. Никола“. 
Друг хилендарец – Григорий в едно свое писмо до манастирската управа през 
1806 г. моли да бъде изпратен още един монах, който да стане учител в килий-
ното училище в Елена (Radev, 2008, p. 98). Запазена е подробна преписка между 
еленските чорбаджии и хилендарската управа по въпроса за нуждата от учител 
(Karadzhova, 2014, p. 35). Наличието на хилендарски метох в Елена със сигур-
ност допринася за културното развитие на региона.  

Освен образованието, подкрепа получава и градоустройственото развитие 
на Елена. Строи се нова църква, поправят се и се изграждат нови чешми, напра-
вен е калдъръм по времето на еленския чорбаджия Калчо през 1792 г. (Drosneva, 
2000, p. 165). Важен момент в историята на града е изграждането на първата в 
района часовникова кула (1812 г.), което се случва отново благодарение на се-
риозната финансова подкрепа на еленските първенци. 

 
Заключение 
Един от писмените паметници, които дават пряка информация за случва-

щото се през годините на размирици и анархия и отражението на това напреже-
ние върху конкретен регион е Еленският летопис. Несъмнено всеки един лето-
писец подбира събития, които ще отбележи, спрямо субективната значимост, 
която той лично им придава. Какво от настоящето би трябвало да бъде предаде-
но на поколенията? Отговорът е видим. Събитията, случващи в Елена, са преп-
летени с общоимперски факти относно анархията и външнополитическите 
проблеми. Записите в летописа на поп Марко засягат както държавни и общест-
вени структури, кърджалийски главатари, така и местни първенци и битността 
на еленското общество. В опита си да щрихираме икономическото и социално 
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развитие на Елена и региона на фона на бушуващите размирици в Османската 
империя извеждаме на преден план парадокса на паралелно протичащите анар-
хия и необратимото икономическо и социално развитие. В лаконичните си ле-
тописни бележки поп Марко отразява пълната несигурност и беззаконията в 
края на XVIII в. Същевременно в редица други източници откриваме неспирни-
ят ритъм на всекидневния живот – таксидиотството, поклоненията на Божи 
гроб, изграждането на църкви, чешми, калдъръми и часовникови кули. Съпос-
тавянето тези два процеса неминуемо води до едно заключение: думата „анар-
хия” произлиза от гръцки и в буквалния смисъл означава „без господар“ или  в 
по-широк мащаб „без власт”. Бенджамин Тъкър пише „[анархията] не е отсъс-
твие на ред, както много хора си мислят, а отсъствие на господство“ (Tucker, 
p. 13). Следователно липсата на господство не спира в никакъв случай социал-
но-икономическото и културно развитие на Елена и прилежащият ѝ регион в 
съществуващия и наложен ред във всички сфери на всекидневния живот. 

 
Приложение 1. Еленски летопис 
1. 1793 дигнаха пак турци сефер сас московеца и зе московеца азия и ис-

маил и сториха пак барашикь на бабадааа за една година бяши сефер 
2. 1788 убиха хаджи Миха 
3. 1789 убиха бакал Миха и Усман Келеша 
4. 1790 убиха чорбаджи Стояна октомври ÏД в неделя и убиха капуджиба-

шията ѝ ста войвода Емин ефенди от Самоков и държа г години 
5. 1793 стано войвода КараХасеки и много хайдути наби на кол и държа 

Търново години 
6. 1796 стана войвода Мехмед ефенди Стамболлу и стори сюргюн Влата 

Матея 
7. 1797 и в тази година дойде Копрюлюулу с пазвански аскер и влези в 

Търново и станаха трима войводи уртаци Кьопрюлюоглу Ибрахим аá и Хаджи 
паша и хаджи Ибрахим 

8. 1798 Юсеин паша уби Кьопрюлюоглу накараману ѝ стана турна асá уртак 
9. 1799 сториха Иленците давия с Кованлъчани и утърваха Саба Добрува 

сас султана исас Индже войвода 
10. Дойде Мемиш войвода от Видин и седя в Търново месеци и в тази го-

дина дойде Тръстениклията Исмаил аа та взе Търново с бой и изпъди Мемиш 
войвода и стана той войвода и платиха хората по два харача и овцете платиха 
два пъти 

11. 1800 и в тази година дойдоха даалийците със султана в Елена на Гер-
гьовден и изгориха черквата стому Николаю 
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12. 1800 и в тази година дади изин Исмаила та направиха долната черкова 
св. Богородица 

13. 1802 убиха хаджи Панайота на Илинден 
14. 1804 направи се храм св. Николай от основи нова и в тази година даа-

лийците изгориха Плаково 
15. 1804 и в тази година бастиса Мустафа паша Токатджикли в Тозлука 

като бягаше 
16. 1810 стана глад голям 1: ока брашно: 45 пари и в тази година стана се-

фер с московеца и дунавските скели стори зап московеца и взе Добруджа Си-
листра, Никопол, Плевен, Враца, Ловеч, Севлиево, и развали са турската войска 
на Батин и солта стана: 45 ока 

17. 1811 запря Московеца турци на адата сред Дунава и много аскер изм-
ряха от зимата и от глад и зароби 200 хиляди войска и след една година пак ги 
пусна. 

18. 1812 сториха сефер Московеца и Френеца и пусна Московеца френца в 
неговата земя и изгори Москва и изби френската войска 

19. 1813 дигнаха турците войска връх Сърбите на Карадаа та се биха с Ка-
ра Георги за да отърват Белград от сърбите дето им го бяха взели в година 1809 

20. Поднови се църковния параклис Успение на Пресвета Богородица и 
направиха отгоре удайте и заградиха двор насокулу отдолната страна и в тази 
година мор голям на хората. 
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