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Abstract: Based on case studies from the territory of kaza of Tarnovo, the cor-

relation „crisis – opportunities“ in economic development is being explored. In the 

nineteenth century, a high demographic growth of the population was observed in the 

Bulgarian lands, followed by a shortage of land. The uneven distribution causes sea-

sonal and permanent labor migrations of the mountainous population from Tryavna 

and Gabrovo to certain regions – the Northeastern Bulgarian lands, Dobrudzha and 

the Danube cities. There is also a specialization of the mountain population in activi-

ties that were practiced outside the villages. This is how revenue sources were sought 

in other parts of the Balkans. Comparison of the size of the land conquered by each 

household shows that the examples considered in Tarnovo differ significantly from 

other regions in today's Bulgarian lands. Economic development in the nineteenth 

century was definitely based on many case studies that were very different from one 

another. 
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Кризата е ситуация в дадена социална или икономическа система, в която 

тя функционира неоптимално или затруднено. Нейните основни характеристики 

са несигурност, заплаха, необходимост от промяна. Кризата е нестабилно или 

опасно състояние, което се нуждае от бързо решение. Трябва да се отчете обаче, 

че източните култури дават друг прочит на термина. В китайския език думата за 

кризата се разбира като опасност, но и като възможност. В изложението по-

долу ще се опитам накратко да ви представя ситуацията в българските земи в 

средата на XIX в., разгледана през призмата на рамката „криза – възможност“.  

Историците твърдят, че през XVIII и XIX в. се наблюдава демографски по-

дем, който предизвиква сериозни промени в демографската структура на бъл-
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гарските земи. С оглед по-стегнатото настоящо изложение ще се опра на изво-

дите, формулирани от Щелиян Щерионов в книгата му „Демографско развитие 

на българските земи през Възраждането“. Въз основа на изследване на статис-

тически данни за периода, както и наличната литература, той обобщава: „В края 

на XVIII и началото на XIX в. се наблюдава активизирано движение на населе-

нието от селата към градовете, провокирано от няколко различни причини. Като 

една от тях се сочи икономическият подем, особено при занаятчийството – чий-

то екстензивен характер изисква концентрация на значително количество ра-

ботна ръка. Така градовете се превръщат в притегателни центрове за много 

практикуващи този поминък селяни. През този период се наблюдават първите 

признаци на „пренаселване“ на нашите села.“ (Shterionov, 2012, p. 338). Нараст-

ването в броя на обитаващото ги население довежда до намаляването на количес-

твото обработваема площ, падаща се на един жител, което ограничава възмож-

ностите за нормалното изхранване и съществуване на селското население. Това 

обстоятелство принуждава много, най-вече млади и несемейни мъже, да напускат 

родното си огнища и да търсят по-добри условия на живот в градовете.  

Интересно е да се отбележи, че границата между по-ниския и по-високия 

прираст на населението в градовете се отнася към 40-те години на XIX в. 

(Shterionov, 2012, p. 403). Тази граница може да бъде свързана със стабилизира-

нето на икономическото и политическо развитие, което поставя края на дълъг 

период на войни и анархия по време на кърджалийския период. Така, въз основа 

на демографските данни, 40-те години на XIX в. могат да се характеризират с 

демографски възход и стопански подем. 

Сам по себе си този процес не може да се определи като криза. Дори нап-

ротив – той има положителни отражения върху развитието на обществото. Като 

например съчетаването на демографския подем с развитието на занаятите и 

зараждащата се прото-индустриализация, забързването в темповете на развити-

ето на търговията, предизвикани от все по-сериозното присъствие на българс-

ките пазари на търговци и стоки от страни като Англия, Франция, Австрия. 

Всичко това, от икономическа гледна точка, може да се определи като „иконо-

мически растеж“. Свободната работна ръка, резултат от демографския бум, е 

потенциал за икономическо развитие. Демографският ръст обаче предизвиква и 

други ефекти върху стопанското развитие на българските земи. Като например 

проблемът със земята. 

Историците, които се занимават със стопанската история на XIX в. регист-

рират въпроса за разпределянето на земята и нейното владение като основен 

проблем на българското село, който трябва в бъдеще да намери своето решение 

(Hristov, 1976; Gandev, 1976). Много изследвания, за съжаление, се фокусират 
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върху изкуствено маркираната линия българи – турци, пряко асоциирана с опо-

зицията експлоатирани – експлоататори и не успяват да отграничат местните 

специфични особености на въпроса за земята. Може би единствено изследвани-

ята на Страшимир Димитров хвърлят някаква светлина върху реалните пробле-

ми и обръщат внимание на детайлите на този сложен въпрос (Dimitrov, 1955, pp. 

3-34; Dimitrov, 1958, pp. 84-98; Dimitrov, 1960, pp. 225-271). Вторият проблем в 

този сложен въпрос е, че като емблематичен случай за изследване се използва 

районът на Видинско. Той е специфичен поради няколко причини – статутът му 

на гранична зона (серхад) се отразява върху статута на земята и правото на ней-

ното владеене (Dimitrov, 1972; Radushev, 1996, pp. 187-214; Gradeva, 2002, pp. 

84-114;). Всъщност, местните еничари и спахии посредством насилие успяват 

да отнемат тапиите на местните селяни християни и да получат насила и с из-

мама правата върху земята. Отново ще повторя, че този локален пример се по-

сочва като емблематичен и много често стои в основата на разглеждане на въп-

роса за земята през XIX в. Той обаче не е тъждествен със ситуацията в други 

части на Балканите и по-конкретно в българските земи. По-задълбоченото разг-

леждане на данните показва, че локалните примери се различават съществено 

(Gu �ran, T 1980; Todorov, 2018; Nedelcheva (in print); Dimitrov (in print)).  

Бих искала да погледна обаче този проблем в конкретни параметри – разг-

леждайки един конкретен регион. Търновска каза е много интересна админист-

ративна единица. В средата на XIX в. тя включва обширна територия, чертаеща 

в общи линии днешна Централна Северна България от билото на Балкана в Габ-

ровско и Тревненско до равнинните части на Павликенско и Горнооряховско 

(Georgieva, 2018b, pp. 190-191). На изток стига до района на Омуртаг и Котел, а 

на запад почти до Ловеч и Троян. В тази административна единица има различ-

ни климатични и географски зони – от равнинни, до нископланински и планин-

ски зони. В нейните планински части проблемът със земята е особено болезнен. 

Нека погледнем конкретно селото Трявна и прилежащите му колиби и ма-

хали. В един османски дефтер от 1845 г. в Тревненско са регистрирани 123 ма-

хали и едно село, в които живеят общо 1 621 данъкоплатци с техните домакинс-

тва, стопанства и доходи (средно по 10 домакинства в махала)
1
. Населението 

залага основно на занятия, несвързани със земеделие, по-скоро основаващи се 

на наемен труд – жетварство (известно като оракчийство); коларство (кира-

джийство) и строителство (дюлгерство). В османските данъчни регистри са 

отбелязани ниви в порядъка на 10–15 дьонюма (като това включва обработените 

и оставени на угар земи). Притежаваните от домакинствата земи рядко надви-

                                      
1
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Istanbul, ML. VRD. TMT.d, 12753. 
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шават 20–30 дьонюма. Тези земи са крайно недостатъчни за изхранването на 

едно семейство
2
. Разликата в регионите е много голяма като се има предвид, че 

по същото време селяните в Разградско притежават средно между 6 и 8 дьоню-

ма, а в Добруджа 30 и 44 дьонюма (Todorov, 2018, p. 267). 

Главите на домакинства без изключение се регистрират като земеделци 

(„ербаб-и зараатдан“), но в същото време посочват доходи от кираджийство или 

дюлгерство, които са по-големи от тези, идващи от земите и животните в сто-

панството им. Към тях трябва да прибавим и регистрираните вътре в домакинс-

твата 1 367 синове и братя, които са част от домакинството на бащата, респек-

тивно по-възрастния брат, но носят отделни доходи от наемен труд. Занятията, 

които упражняват тези мъжки членове на домакинствата в работоспособна въз-

раст се свеждат до дюлгерство, оракчийство (жетварство) и кираджийство (ко-

ларство, или по-конкретно превоз на стоки срещу заплащане). Тоест, една голя-

ма част семействата не са нуклеарни, а са сложни семейства, като включват 

синове и братя в работоспособна възраст. Изворите не дават сведения дали пос-

ледните са женени или неженени, но те участват с доходите си в общия доход 

на домакинството. Трябва изрично да уточним, че това не е пълният брой на 

синовете и братята, които живеят не-самостоятелно, в чужди домакинства. Към 

тях трябва да се прибавят и тези, които работят в стопанството на бащата/по-

големия брат, но не получават заплащане и съответно не декларират свой до-

ход. 

Тоест, посочените ограничени дьонюми земя са изключително малко, ако 

се разделят на броя на членовете на едно домакинство. Те определено не дости-

гат за изхранването му. Затова земята не е основен източник на приходи в реги-

она и на членовете на тези планински семейства се налага да търсят приходи 

извън населеното място, в което живеят. 

Друг османски данъчен регистър от типа джизие дефтер от 1847 г., разкри-

ва къде практикуват своите занятия тези млади мъже. Това става ясно благода-

рение на допълнителните бележки, вписани за всеки от тях. Най-често се среща 

израза „на грат“. Под „град“ в дефтера се разбира Търново. Както споменах, 

Тревненско влиза в Търновска каза и до 60-те години на XIX в. в региона на 

цяла Централна Северна България няма друг град освен Търново (Georgieva, 

2018b, p. 197). Това е административният и търговски център и за тях това е 

„градът“. Среща се също така изразът „на село“. В този случай под село се ви-

                                      
2
  Стефка Първева цитира кануннамето на Сюлейман I, според което в основата на ра-

йетския чифлик стои един чифт земя, който се равнява на „70–80 дьонюма първока-
чествена земя, 100 дьонюма средна земя, или 130–150 дьонюма долнокачествена зе-
мя“ (Parveva, 2011, p. 140). 
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зира Трявна. Трявна е центърът на региона и също основно средище за тези 

махали и колиби. Това е религиозният център, където слизат да се черкуват 

„махлените“ и търговският център – тук се извършва единственият ежеседми-

чен пазар в региона (Georgieva, 2018a, pp. 640-641). Според посочените в дефте-

ра бележки 23% от младите мъже търсят препитание в Търново (121 бр. от общо 

518; на село – 3). Останалата част се концентрират основно в Добруджа и по 

Черноморието. Най-често се споменават Пазарджик, т.е. Хаджиоглу Пазарджик, 

дн. гр. Добрич, следван от „Добруджа“, а в по-редки случаи тревненци търсят 

препитание в Балчик, Варна и в района на „Черно море“ (sic!)). Ако към тази 

група се допълнят и работещите в Разград, Русе (с Червена вода) и Шумен, се 

очертава насоката на сезонна работа, а в по-късни години и на миграции, към 

Добруджа и цяла Североизточна България. По-малко са хората, които работят в 

близкия регион, като изключим Търново. По няколко души има в Горна Оряхо-

вица, Килифарево, Габрово и Котел. Много слаба е тенденцията за насочване на 

работната сила към южнобългарските земи – има редки споменавания на Ка-

занлък, Чирпан и Загора (Стара Загора). Най-рядко се споменават северозапад-

ните български земи – има няколко спорадични споменавания на Видин. Така 

можем да заключим, че тревненци търсят препитание и приходи в близкия ра-

йон – основно в Търново или в Североизточна България и Добруджа.  

Можем да кажем, че тази тенденция на гурбетчийство и сезонна работа, 

която измества земеделието, е валидна за целия централен планински регион. 

Данните от османските регистри са напълно съпоставими и в унисон с изводите 

в изследванията на местни краеведи, като Петър Цончев например, които са 

успели да съберат и опишат целия наличен изворов материал на български език, 

както и да осмислят до голяма степен цялото знание за местната история. Петър 

Цончев нарича явлението „чужбинарство“, а не по-често срещаното в литерату-

рата „гурбет“. Той пише: „Неблагоприятните условия за добро земеделие в Габ-

ровско са принуждавали значителен брой работни ръце да търсят през известни 

месеци от годината прехрана навън […] Чужбинарството като явление в сто-

панския живот на Габровско не се знае точно от кога датира, но всеки случай е 

преди XIX в. Колкото до обстоятелството, че е резултат главно на икономичес-

ки, а не на политически и други причини, говори неговото прогресивно разви-

тие, както преди така и след освободителната епоха. […] Габровският селянин е 

чужбинувал главно като дюлгерин и жетвар. Заминаването на дюлгерите е ста-

вало поединично, за по-близки села и градове и на малки или по-големи групи 

от 15-20 души за по-далечни места. […] Заедно с възрастните отивали и малки 

14-18 годишни момчета, чираци […] В първата половина на XIX в. в Габрово са 

идвали и някакви арнаути да събират дюлгери за Добруджа. Имало е по-бедни 
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селяни от Габровско, които за коситба и жетва са отивали косачи или жетвари в 

по-близки околии и като се привърши работата връщали са се в село, да при-

вършат за 1-2 седмици своята полска работа, която в Габровско настъпва с 2-3 

седмици по-късно отколкото в полето, след което пак са заминавали като дюл-

гери, в по-далечни краища, за да се върнат чак към края на октомври. […] Чуж-

бинари-дюлгери са давали всички селски общини от Габровско, но тия с разви-

то занаятчийско производство по-малко. (Tsonchev, 1929, pp. 36-39). 

 

Ситуацията в равнинната част на Търновска каза е по-различна – там 

има повече и по-плодородна земя. За пример ще използваме село Лясковец, 

което е достатъчно добре представено във възрожденската литература. Незави-

симо от наличието на първокласна плодородна земя в изобилие, Павел Калян-

джи и Цани Гинчев свидетелстват в своите произведения, че в Лясковец се чув-

ства сериозен недостиг на земя. „От много старо време в Лясковец винаги се е 

чувствала нужда от земя. Това е причината населението да изкоренява горите 

към с. Добри Дял и Козаревец.“ По този повод Цани Гинчев пише: „Понеже в 

онова време хората били по-земеделци от сега, а нивити им ставали от година 

на година все по-малко за сяка челяд, то и те се впуснали да коренят тая прек-

расна гора за ниви – коренежи. Да им раздели някой гората съразмерно на къща 

или на душа нямаше. Сякой коренеше и заграбваше колкото може повече и на 

няколко места се бях били някои съседи. “ (Draganova, 1994, p. 84). П. Калянджи 

пък свидетелства: „При голямата теснотия и от многото народонаселение няма 

нито един лясковчанин достатъчно за препитание земя. Беден човек има не по-

много от пет или десет дюлюма, а среден от 25 до 30, не по-много ще ся наме-

рят от 10 человеци, кои имат на 400 дюлюма. Затова са принудени да предпри-

емат дълъг вървеш по чужди далеки земи. “ (Draganova, 1994, p. 84). 

Самият процес на заграбване на земята е описан много детайлно в една до-

писка: Хаджи Досю, чорбаджия в Лясковец, имал чифлик и добитък в земите на 

с. Мерданя. Но пасбищна земя, където да пасе добитъка, той нямал. Затова си 

направил кошара сред чертовската мера и впуснал добитъка си да пасе из гора-

та. Чертовските и лясковските жители започнали да протестират. Но нямало 

ефект. Постепенно хаджи Досю завладял и гората и започнал „да пъди и да бие 

селяните, загдето секат дърва“. После забягнал в Русия. Турските власти прода-

ли имота му на местен мюсюлмански първенец – хаджи Дервиш. На мястото на 

кошарата той си построил къща и твърдял, че за нея има тапия от дядо си. По-

късно накарал лясковските мухтари да подпечатат тапията му и така узаконил 

заграбването на земята. Така Хаджи Дервиш станал собственик на 1 500 дьо-

нюма земя. Продължил да увеличава имотите си като заграбвал общи земи и 
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гори от околните села Добри дял, Босилковец, Голяма усойна и Дулята и загра-

бил 3 000 дьонюма гора. След време си извадил тапия за мерата на Чертовец и 

Лясковец. Така притежавал 5 500 дьонюма. В дописката се казва: „хората от 

Лясковец знаят, че хаджи Дервиш и баща му бяха последните сиромаси на Дра-

гижево“. Днес обаче той е деспот за всички околни села (Draganova, 1994, pp. 

84-85).  

Тези сведения съвпадат с данните, посочени в османските регистри. През 

1845 г. в Лясковец по-голямата част от мъжкото население в работоспособна 

възраст вече е специализирано в градинарство (бахчеванджийство), което прак-

тикува извън селището. Има данни за градините на лясковчани във Влашко и 

Трансилвания през същия период (Bulgarians in Romania, pp. 40-41). От 801 

души, регистрирани данъкоплатци, 45% (365 души) са градинари; други 29% 

(232 души) са земеделци (ербаб-и зираатдан), а 13% (106 души) са копачи (ча-

паджии). Това прави общо 87% от мъжете данъкоплатци, които се занимават с 

различни земеделски дейности като по-голямата част от тях практикуват извън 

населеното си място (Georgieva, 2015, p. 214). 

Данните водят към извода, че процесът на неравномерно разпределение на 

земята и появата на проблеми, свързани с недостиг на земята и недостиг на 

приходи се появява по-рано. Намирането на алтернативни източници на прихо-

ди извън селището и масовото практикуване на сезонна работа, налагащо трай-

но отсъствие на мъжкото население от селището, е започнал преди 40-те години 

на XIX в. Всъщност, османските документи от 40-те години на XIX в. очертават 

една картина на вече формирани специализирани общности от сезонни работ-

ници. Което показва, че споменатите процеси на имуществена диференциация, 

заграбване на земята и съответно обедняване на част от населението са се раз-

вили в предходните десетилетия.  

Друга е гледната точка на приемащите градове. Николай Тодоров изследва 

ябанджийските тезкерета, запазени в няколко града. Това са документи, издаде-

ни от местните османски власти, които разрешават практикуването на даден 

занаят на външни хора (ябанджии) в рамките на конкретен град под формата на 

гурбет – временно установяване. Обработени са 1 957 тезкерета на хора идващи 

от различни части на Балканския полуостров и установяващи се в селата и гра-

довете на североизточните български земи и Добруджа, концентрирани пре-

димно в периода 1868–1870 г. (Todorov, 1972, p. 345). Тези „външни“ лица със-

тавляват 6% от населението на градовете, а в случая с Хаджиоглу Пазарджик 

(дн. гр. Добрич) се достига до 33%. Тези данни напълно кореспондират с данни-

те за тревненските гурбетчии в джизие дефтера от 1847 г. Една група образуват 

лицата от старопланинската област като Котел, Сливен, Омуртаг, Търново, Габ-
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рово и други по-малки балкански селища. Друга идват от Тракия (Пловдивско, 

Казанлък, Одрин, Лозенград, Бунар Хисар). Трета – от Македония, включител-

но и Кюстендилско. Четвърта група са лицата от Североизточна България и 

Добруджа, които търсят поминък извън своите селища (Todorov, 1972, p. 348). 

Данните показват, че най-много са хората от Старопланинския регион – 681 ду-

ши, предимно християни, но и 91 мюсюлмани (Todorov, 1972, p. 349). Специално 

от Търново и Търновско идват 241 души (217 християни и 23 мюсюлмани) или 

12% от всички регистрирани ябанджии в Добруджа и североизточните български 

земи (Todorov, 1972, p. 351). От събраните данни се вижда, че най-многочислена е 

миграцията от Търново и Търновско, почти три пъти повече от тази на селищата, 

които се нареждат непосредствено след Търново. Също така – миграцията от се-

лищата на Средния и Източния Балкан е няколко пъти по-голяма от тази на оста-

налите места. Тоест, имаме специално насочване на хора от тези краища (Средния 

и Източния Балкан) към североизточните български земи и Добруджа. Отчасти 

това явление се обяснява с изградените стопански връзки между Добруджа и Из-

точния Балкан и изградената икономическа общност между тях, основана на раз-

витие на едро скотовъдство в добруджанската равнина и развитието на свързани-

те с него занаяти в балканските селища и по-конкретно в ареала на Котел, Жерав-

на и Сливен. Но в същото време Търново и Търновско изпреварват по брой изп-

ратени гурбетчии региона на Сливен/Котел. Следователно, става въпрос за други 

причини за миграция, и за „някои специфични прояви на това явление, какъвто е 

примерът с Търново“ (Todorov, 1972, p. 351). 

Така населението на Търновска каза е част от хората, които участват в раз-

витието на икономики в други региони, и по-специално в Добруджа и североиз-

точните български земи в резултат на икономическите затруднения и кризи, 

които протичат в родните им места. Този процес на сезонна миграция през 40-те 

години продължава да се развива и през 50-те – 70-те години на XIX в., като 

взема обаче нови размери и измерения. През 60-те години значението на Търно-

во като търговски център запада, заедно със западането на значението на пътя 

Влашко – Свищов – Търново – Габрово към южните български земи и Беломо-

рието (Draganova, 1968, pp. 73-88). Тогава хората, практикували сезонна работа, 

предприемат една по-радикална мярка на трайна икономическа миграция в по-

сока североизточна България и дунавските градове. Миграциите от балканските 

към равнинните райони се запазват като трайна тенденция през целия XIX в. 

След Руско-турската война от 1977-78 г. и създаването на Княжество България, 

по спомени и семейни свидетелства, много семейства от Тревненско и Еленско 

„слезли“ от планината в Горнооряховско, Поповско, Омуртагско и заели осво-

бодените от преселилите се турци земи. 
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