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Abstract: Although it is a village, according to the way it is designated in the 

Ottoman register material from the 16th and 17th centuries as ‘qarye’, Etropole has 

established itself as a significant mining (madanci), craft and literary center during 

this period. A circumstance that undoubtly is of a particular importance and has 

impacted on its significance as a mining, derbentci and literary center, is its 

designation as a passage zone of centuries-old importance. The location and natural 

conditions of the region, favorable and encouraging for trade contacts and the 

development of a number of crafts, are also important. An opportunity to trace the 

development of Etropole as a Derbentci and later mining center, as well as its overall 

economic characteristics and socio-economic profile of its inhabitants from the second 

half of the 15th to the first half of the 17th century, gives the voluminous and still 

unpublished compact information contained in several mufassal (detailed, nominal) 

defters from 1516–1517, 15141–1545, 1613–1614 and 1642–1646, selected for the 

purposes of the study. The annotated register data reveal a rather heterogeneous socio-

economic profile of the residents of Etropole. It is difficult to determine which status of 

the settlement – derbentci or mining (madenci) – during the Ottoman period proved to 

be the leading one for its economic and cultural development. But it is indisputable that 

the economic rise of Etropole in the 16th and 17th centuries coincided with the activation 

of the literary and spiritual life, attested in the available sources published by the great 

Bulgarian medievalist Petar Mutafchiev, as well as in a number of attributions and 

author's notes of writers, priests and wealthy residents of Etropole. The comparative 

analysis of the newly translated and summarized register data convincingly highlights 

the close connection between the heyday of mining, the Ottoman fiscal and legal 

privileges granted to the residents of Etropole and the overall literary and educational 
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activity of the Etropole Monastery “St. Troitsa” – an important cultural and spiritual 

center. 
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Etropole Monastery “St. Troitsa” 
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Със своите около 12 000 жители днес Етрополе е по-скоро малък град, който 

само напомня за бурното си стопанско и духовно развитие през XVI и XVII в. 

Макар и село според начина на обозначаването му в османските регистри от този 

период, Етрополе се налага като значимо рударско, занаятчийско и книжовно 

средище през първите столетия на османското владичество. Обстоятелство, ко-

ето има безспорно значение и оказва влияние за цялостното му развитие, е обо-

собяването му като проходна зона с вековно значениe – намира се на важен кръс-

топът, свързващ река Дунав с Македония и Тракия, в близост до два важни ста-

ропланински прохода – Етрополски (през дн. с. Стъргел за София) и Златишки 

(за Тракия и Беломорието). Не по-малко важни са природните условия на реги-

она, както и различните по вид полезни изкопаеми, благоприятстващи развитието 

на металодобива, занаятите и търговията. 

Както стопанския възход на Етрополе през XVI и XVII в., така и активната 

книжовна дейност на Етрополския манастир „Света Троица“, известен като Ва-

ровитец, привличат вниманието на следосвобожденските историци и краеведи. 

Сред тях изпъкват продължителните проучвания на Александър Тацов – една от 

забележителните личности на София и България от първите десетилетия на ХХ 

в. Събраните от него материали и пространно изложени наблюдения са в осно-

вата на ръкописа „Из миналото на Етрополе“, станал достояние на по-широката 

общественост едва преди 10 години1. Достатъчно е да посоча, че на изследвани-

ята на Александор Тацов многократно се позовава и големият наш медиевист и 

византинист Петър Мутафчиев в студията си „Из нашите старопланински манас-

тири“ (Mutafchiev, 1973, pp. 303–339). Редица автори, последователи на Тацов 

обаче, както отбелязва Н. Манолова, използват до голяма степен безкритично на-

писаното от него в предложените от тях интерпретации на местната история, така 

че редица въпроси от историята на Етрополе остават неизяснени (Manolova-

                                                             
1  Ръкописът на Ал. Тацов, съхраняван в Етрополския музей, е публикуван по 

дигитализираното му копие (Tatsov, 2012). Основно място в изданието заема монумен-
талното историческо изследване „Етрополе във вековното си минало“ – резултат от 
40-годишно проучване на ономастиката, етнологията и етнографията, рударството, 
църквите и манастирите, етрополската книжовна калиграфска и просветна школа, 
учебното дело, революционното движение и стопанското развитие на Етрополе. 
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Nikolova, 2011, pp. 9–17). 

Един дори бегъл преглед на изследванията, посветени на миналото на Етро-

поле, включително и на тези с краеведски характер2, откроява подчертан интерес 

към рударството и към Етрополската книжовно-просветна и калиграфско-худо-

жествена школа, към ролята на килийните, взаимни, мъжки и девически училища 

в борбата за новобългарска просвета (Mutafchiev, 1973, pp. 303–339; Petkov, 2005, 

pp. 90–148, 90–148, 394–409; Raikov, 1971, pp. 19–41; Hristova, 1998, pp. 82–86 и 

др.). Все още липсва самостоятелно изследване, базирано на османски изворов 

материал от началните столетия на османското владичество. В монографията си 

върху историята на рударството и металургията в българските земи през XV–XIX 

в. Стефан Андреев и Елена Грозданова се спират и на Етрополе, но по османски 

документи от края на XVII и началото на XVIII в. (Andreev, & Grozdanova, 1993, 

pp. 30, 118, 122, 123). На сравнително по-ранни османски източници се позовава 

М. Кил в книгата си „Изкуство и общество в България през турския период“ (Kiel, 

2002, pp. 99–102). Етрополе попада във фокуса на изследователския му интерес 

и с оглед и на тезата му за пряката връзка между статута на категориите населе-

ние със специални задължения и културния възход на обитаваните от тях селища. 

М. Кил обаче поставя придобиването на рударския и дербенджийския статут на 

Етрополе едва през втората половина на XVI в., като подчертава освен това, че 

селището „е създадено от османците“ (Kiel, 2002, p. 102).  

Нова информация и възможности да се проследи развитието на Етрополе като 

дербенджийски и рударски център, както и цялостната му стопанска характерис-

тика от втората половина на XV до първата половина на XVII в., дава обемната и 

компактна информация, съдържаща се в няколко, само частично публикувани му-

фассал (подробни, поименни) дефтера, подбрани за целите на изследването: 

- муфассал дефтер на тимари, зеамети и хасове във вилаета Нийболу (Нико-

пол), съставен през 922 (05.02.1516 – 23.01.1517) г.3;  

- муфассал дефтер на тимари, зеамети, хасове, мукатаи, чифлици и вакъфи 

по територията на казите и нахиите Нийболу, Зищови (Свищов), Рахова (Оря-

хово), Чибре (каза с център с. Долни Цибър), Лофча (Ловеч), Излади (Златица) и 

                                                             
2  Това се отнася за все още непубликуваните (вж. по-подр. Manolova-Nikolova, 2013, p. 

122 и сл.), както и за излезлите през последните две десетилетия обобщаващи изслед-
вания върху миналото на Етрополе (Petkov, 2005; Kandjeva, & Georgiev, 2020 и др.).  

3  Başbakanlık Osmanlı Arşivi – İstanbul, Maliyeden Müdevver №11 (Оттук нататък BOA – 
ММ 11). Информацията за Етрополе е между л. 206б и л. 207б. 
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Търнови от 1 шеввал 947 – 29 шеввал 951 (29.01.1541 – 13.01.1545) г.4;  

- муфассал дефтер на тимари, зеамети, хасове, мукатаи и чифлици на тери-

торията на санджак Нийболу от 1022 (21.02.1613 – 10.02.1614) г.5. Съществуват 

предположения за по-ранна датировка на отразената в него информация, която 

според част от авторите отговаря на регистрацията, направена през 1579 г. 

(Mutafova, 2022, pp. 137–138).  

- поименен опис на пълнолетното мъжко население за събиране на данъците 

авариз-и дивание и текялиф-и йорфие6 от селищата на санджаците Нийболу, Си-

листре и Видин, съставен между 1642 – 1646 г.7. 

Най-ранното свидетелство за придобития дербенджийски статут на Етрополе 

са регистровите данни от 80-те години на XV в. В иджмал дефтера от 1483–1485 

г.8 дословно е отбелязано: „карие-и Пидре поли, спадащо към Киева“ (според мен 

разчитането би могло да бъде и Етреполи). В пояснителния текст се уточнява, че 

„[селото] не е включено в [стария] регистър и че [жителите му] пазят [на] място на 

име Копане (неуст.) по пътя от Никболи за София и Сарухан бейлю“. Към него са 

регистрирани 50 домакинства, 3 неженени и приход от 1420 [акчета] (Kovachev, 

1997, p. 145). Това категорично опровергава тезата на М. Кил, че Етрополе става 

дербенд по времето на султан Селим II (1566–1574) (Kiel, 2002, p. 100). 

Преведените и обобщени регистрови данни, отразени в муфассал дефтерите 

от 1516/1517, 1541–1545 и 1613–1614 г., очертават компактно християнския об-

лик на Етрополе през първите столетия под османска власт. Едва в нач. на XVII 

в. са регистрирани 4 домакинства мюсюлмани и 1 неженен пълнолетен мюсюл-

манин, като с изключение на единия от тях – Мустафа арнавуд, останалите са 

бивши християни, вписани като „синове на Абиддин“. Съпоставителният анализ 

на обобщените регистрови данни очертава значителни промени в демографското 

                                                             
4  BOA – İstanbul, TD 416 (Оттук нататък BOA – TD 416). В Ор. отд. на НБКМ се съхра-

нява аналог на този регистър под сигнатура ОАК 4/57. В изследването е използван 
описът, съхраняван в Истанбулския архив. Информацията за Етрополе се намира 
между с. 372 и с. 373. 

5  BOA – İstanbul, TD 718. (Оттук нататък BOA – TD 718). Информацията за Етрополе е 
между с. 359 и с. 363. 

6  Букв. „извънредни данъци и обичайни повинности“. Непредвидени от шериата данъци, 
събирани по повод конкретни военни или административни нужди, налагани със сул-
тански заповеди или разпореждания на провинциалните органи на властта. 

7  BOA – İstanbul, TTD 775 (Оттук нататък BOA – TTD 775). Евг. Радушев и Р. Ковачев 
датират съставянето му през 1052 (1.04.1642 – 21.03.1643) г. – Radushev, & Kovachev, 
1996, p. 43. Част от допълнителните текстове в описа дават основание за по-различна 
горна граница. Информацията за Етрополе се намира между с. 135 и с. 136. 

8  Публикуван от Р. Ковачев. Съставянето на описа според него е по повод предприетата 
повсеместна регистрация на тимарите през 1483 г., свързана с идването на султан Ба-
язид II (1481–1512) на власт (Kovachev, 1997, pp. 12–14, 16–19). 
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развитие на Етрополе в рамките на едно столетие (вж. табл. 1). В началото на XVI 

в. се наблюдава видим прираст на населението – повече от два пъти спрямо дан-

ните от 80-те години на XV в. Само 20 години по-късно обаче, както и в почти 

всички селища на Никополски санджак, е зафиксиран видим демографски спад. 

В края на века отново е регистрирано рязко, почти двойно увеличение на населе-

нието – 213 домакинства и 208 неженени.  

 

Таблица 1. 

Етнодемографски промени в Етрополе за периода XVI – XVII в. 

Година 

Населението на Етрополе през ХVI – началото на ХVІI в. 

Общо Мюсюлмани % мюс. Немюсюлмани 

ханета мюдж. биве ханета мюдж. 
улема, 
аскери 

 ханета мюдж. биве 

1516/17 126 40 11 - - - - 126 40 11 

1541–45 89 51 9 - - - - 89 30+21 9 

1579 
(1613/14) 

213 208 - 4 1 - 2% 
169+ 

40 
207 - 

 

Хане – пълночленно домакинство; мюджджерред – неженени пълнолетни 

данъкоплатци; биве – вдовишко домакинство 

 

Извлечената от муфассал дефтерите компактна информация дава възможност 

да се очертае не само кривата в демографското развитие на Етрополе, но и настъ-

пилите същностни промени в социалната структура на обитателите му, пряк резул-

тат и от придобития дербенджийски и рударски (маданджийски) статут.  

За разлика от твърде лаконичните сведения в иджмал дефтера от 80-те го-

дини на XV в., информацията в муфассал дефтера от 1516/1517 г. е далеч по-

обстоятелствена: „Село Етреполи, спадащо към Лофча. Дербенджийско село9. 

[Жителите му] охраняват местата по пътя от Никопол към София – мястото 

на име Копане и към Филибе – мястото на име Провлак?, и по пътя за Сарухан 

Бейлю (дн. гр. Септември) – мястото, наречено Баба“10. В подкрепа на този си 

статут те „притежават императорски заповеди от времето на блаженопочив-

шия, благословен и милосърден султан Баязид хан“, а заради службата си „са 

                                                             
9  BOA – MM 11, л. 206б.  
10  BOA – MM 11, л. 206б–207б.  
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освободени от извънредни данъци, плащат испенч в размер от 10 акчета, да-

ват по 1 киле пшеница и по 1 киле ечемик“. Не са фиксирани конкретен брой 

дербенджии – дербенджийският статут и данъчни преференции се отнасят за 

всички вписани данъкоплатци – 126 домакинства, 40 неженени и 11 вдовици. 

Между тях само двама са отбелязани като пришълци и един като син на пришълец. 

С изключение на вдовиците, които според кануннамето на Мехмед II (Galabov, 

G. (ed.) 1961, p. 25, §1, p. 22, §3, p 23, §4.) заплащат испенч (поземлено-личен 

данък) в размер на 6 акчета, останалите са обложени с 10 акчета, съгласно обичая 

за прохода – общо 1726 акчета. Единствено женените данъкоплатци предават по 

1 киле пшеница и 1 киле ечемик, а дължимият общ приход е 5 707 акчета11.  

Коментираните описни данни са сравними с тези, определящи дербенджийс-

кия статут и предоставени преференции на населението от троянското село Белиш 

в нач. на XVI в.12, както и на редица други дербенджийски села в региона на Стара 

планина и Предбалкана (Yordanov, 2015, pp. 174–193). Тук е мястото да отбележа, 

че статутът на тези селища, разположени около планински проходи, по протеже-

нието на стратегически за централната власт, значими за търговските контакти и 

за вътрешните комуникации пътища или в „опасни, страховити“ места по важните 

пътни артерии, все още не е точно регламентиран през ХV в. В началото на XVI в., 

както сочат коментираните регистрови данни и особено вписванията от типа 

„адет-и дербенд“ (обичая за проходите) в наличните източници, системата на дер-

бендите вече се налага като важна част от инфраструктурата на Османската импе-

рия, но не всички нейни специфики са законово регламентирани. Очевидно, 

именно през 20-те – 40-те години на XVI в. се уточняват и конкретизират органи-

зацията, функциите и данъчните облекчения на дербенджиите в замяна на служ-

бата им. Показателни са, макар и доста лаконичните разпоредби в провинциалните 

кануннаметата и кануни от времето на Сюлейман I (Galabov, 1961, p. 265). Едно от 

основните им задължения е да патрулират на смени от по 30 души по пътищата и 

със звук на тъпан да съобщават на преминаващите за безопасността на прохода. 

Доста по-разширен вариант на задълженията, конкретизиране на данъчните пре-

ференции, отнасящи се единствено за ангажираните в охраната на проходите, фи-

гурира в „Закона за лива Видин“ в частта „Закон за дервентджиите“: „Ония, които 

                                                             
11  BOA – MM 11, л. 207а. Писарят е допуснал грешка със записанитае 5257 [акчета].  
12  BOA – ММ 11, л. 256а. Относно статута на Белиш е отбелязано: „В новия султански 

регистър беше записано, че [притежават] ферман от падишаха, покровител на 
света да охраняват споменатите места, да плащат данъци подобно на останалите 
дербенджии и да бъдат освободени от авариз-и дивание“. При първото регистриране 
на селото като дербенджийско всички немюсюлмани са с преференциално облагане – 
испенчето е 10 акчета, а облагането с пшеница и ечемик е по 1 киле на домакинство, 
без те да се изискват от неженените данъкоплатци. 
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пазят проходи, ако удрят тъпан на едно място – са 30 домакинства, ако удрят 

на две места – са 60 домакинства. От всеки задомен се вземат по 12 акчета ис-

пенче, по едно киле пшеница и по едно ечемик. Освободени са от авариза и повин-

ността на весларите, не дават дърва и сено. Взима се „хляб и кокошка“. Дават и 

десятък от пчелни кошери, данък за свине и ресм-и божик. Колкото и къщи да са 

ония, които не са дервентджии, плащат изцяло десятъците си и 25 [акчета] ис-

пенче и аваризите си...“ (Tsvetkova, 1971, p. 48). Тези регламенти стават опреде-

лящи за статута на дербенджиите13, както показват и пояснителните текстове в ко-

ментираните тук муфассал дефтери, но така и не се стига до категоричната му уни-

фицираност14. 

Част от оживените дискусии относно системата на дербендите доскоро бяха 

свързани с произхода и съществуването на подобна институция във Византия и 

на Балканите (Mutafchieva, 1960, pp. 57–93; Tsvetkova, 1960, pp. 196–220; 

Stojanovski, 1974; Kiel, 2002, pp. 70–76; Orhonlu, 1990 и др.). Последните изслед-

вания не само внасят нова информация относно статута и формираната мрежа от 

дербенджийски села, но категорично насочват към средновековното им минало 

и континуитет (Kayapınar, & Cevrioğlu, 2017, pp. 93–107; Mutafova, 2017, p. 270 и 

сл.; Yordanov, 2014, pp. 61–75; Yordanov, 2015, pp. 174–193). На аналозите с по-

добни институции при Илханидите и при селджушките турци, както и на разп-

ространението им във византийските територии и на Балканите под формата на 

вигли, обстойно се спират Айше Каяпънар и Левент Каяпънар в изследването си 

върху дербенджийските села в Търновска каза/нахия (Kayapınar, & Kayapınar, 

2018, p. 181, 182). На приемствеността в институцията обръща внимание и един 

от задълбочените изследователи на дербенджийството – Александър Стоянов-

ски, но според него то вероятно е унаследено от т.нар. стражева повинност на 

населението от селата в близост до опасни и пусти места по пътищата, коменти-

рана в Законника на Стефан Душан (Stojanovski, 1974, pp. 27–35)15. 

В съответствие с промяната в статута на дербенджиите през 40-те години на 

XVI в. е и пояснителният текст относно Етрополе, регистрирано като дербенд и 

                                                             
13  Едни от христоматийните трактати относно османската държава през XVII в. – „Опи-

сание на феодалното устройство на османската държава през средата на XVII в.“ от 
Али Чауш от София, и трактата на Омер Авни от 1642 г., в които фигурират и [позем-
лени владения на пазачи на проходи], разкриват устойчивостта на всички тези регла-
менти и данъчни преференции (Galabov, 1961, p. 218, 239). 

14  На липсата на категорична унифицираност в данъчния статут обръща внимание Кръс-
тьо Йорданов в изследванията си върху „дервенджийството“ (Yordanov, 2014, pp. 61–
75; Yordanov, 2015, pp. 174–193).  

15  Подобна приемственост отбелязва и Б. Цветкова в изследването си върху дербен-
джийството в българските земи (Tsvetkova, 1960, pp. 201–202).  
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рудник в муфассал дефтера от 1541–1545 г.: „Село Едреполи, спадащо към спо-

менатата (Лофча). При мината. Споменатото се намира на главния път. 30 

ханета от споменотото село (болд К.М.) охраняват мястото на име Баба и 

местата, които следват по пътя от Нийболу към Филибе и Сарухан бейлю и 

затова, че охраняват споменатите места са освободени от авариз-и диванийе. 

Дадена им е императорска заповед да плащат испенч според обичая за прохо-

дите, да дават по 1 киле пшеница и по 1 киле ечемик. Ако има повече от 30 ха-

нета, да плащат изцяло данъците си...“16. 

 
Фигура 1. Пояснителен текст относно статута на Етрополе в муфассал  

дефтера от 1 шеввал 947 – 29 шеввал 951 (29.01.1541 – 13.01.1545) г. 

 

В описните данни е засвидетелстван един доста усложен социално-иконо-

мически профил на населението. С дербенджийски статут са вписани само пър-

вите 30 данъкоплатци. За останалите 59 домакинства и 30 неженени недербен-

джии е пояснено: „Оттук надолу не са дербенджии. Заплащат десятъците си и 

данъците изцяло“17. Извън тях, 21 души са отбелязани като хидметкяр (служи-

тели) при мината – всички неженени, като данъчните им задължения се равняват 

само на 126 акчета. На по-различно данъчно облагане подлежат и 9-те вдовици. 

За динамиката на миграциите и състава на обитателите свидетелстват 26-те да-

нъкоплатци, отбелязани като пришълци и 1 като син на пришълец – една пета от 

всички данъкоплатци (19%).  

Важно място в социалната структура имат свещениците. За вписаните поп 

Неделко, син на Радой и неговия син Стоян, също поп, липсват обаче индикации 

за фамилност и приемственост с регистрираното многолюдно семейството на поп 

Радослав-Добромир и неговите синове – поп Йован, поп Никола, и поп Мавре, 

регистрирани в муфассал дефтера от 1516/1517 г.18.  

Нов елемент в социалната структура на населението са заселилите се в Етро-

поле рудари, вписани като хидметкяр (служители), работещи при мината. Все още 

                                                             
16  BOA – TD 416, с. 372. 
17  BOA – TD 416, с. 373. 
18  BOA – ММ 11, л. 206б. 
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е спорен въпросът за произхода им. В следосвобожденската, а и в съвременната 

историография, се налага тезата, че през 40-те години на XVI в. в Етрополе се за-

селват саксонски рудари от Трансилвания и Сърбия. Карел Шкорпил и П. Мутаф-

чиев, едни от първите, които поставят този въпрос, датират заселването им най-

общо през XVI в. (Mutafchiev, 1973, pp. 303–308). Десетилетия по-късно М. Кил 

отбелязва най-общо, че в началото на XVI в. в Етрополе са били заселени саксон-

ски рудари от Трансилвания, но не се знае кога точно са пристигнали (Kiel, 2002, 

p. 99). Поне според коментираните тук данни, това най-вероятно става в края на 

30-те години на XVI в. Показателен е фактът, че сред регистрираните данъкоп-

латци – дербенджии и недербенджии – са записани „копачи в споменатата мина 

(куюджи-и ма‘ден)“, всички отбелязани като неженени пришълци – общо 21 души, 

за които е пояснено, че са „дошли от чуждо място“19. Между тях са регистрирани 

и 2 братя ковачи (ахенгерян ма‘ден), които също работят в мината: Петри, пришъ-

лец – неженен, каптъ (циганин) и Петко, брат на Петри, каптъ (циганин). Ант-

ропонимичните данни не подсказват, поне не категорично, специфична етнична 

принадлежност, извън имената със сръбски произход – Вукослав, Милош, Урош, 

Душан (в описните данни от 1613/1614 г.), Живан (1642–1646) и др. Открояват се 

по-скоро имена с общохристиянски произход – Йован, Тодор, Димитри, Михайил 

(и Михаилче, Михо), Петри, Павел, Марко; имена, преведени по гръцки образец – 

Богдан, Петко, Кръсто, Недельо; както и характерни за антропонимията на бъл-

гарското население – Радослав, Райо, Стоян, Росен, Мильо Стоян, Стойо и др. 

В края на XVI и началото на XVII в. Етрополе, както сочат описните данни 

от 1579 (1613/1614) г., се очертава като проспериращо дербенджийско, рударско 

и занаятчийско средище. Дербенджиите се увеличават двойно – регистирирани 

са 60 домакинства, между които е отбелязан и поп Радо – дербенджи; 109 са за-

писани като женени недербенджии, а 207 – като неженени. Към работещите в 

мината са регистрирани 18 копачи/ шахтьори (куюджиян), 13 ковачи (ахенгерян) 

и 9 цигани (къптиян), погрешно разчетени от М. Кил като кантарджии (Kiel, 

2002, p. 100). Общият приход е – 9500 акчета. Всички работещи в мината запла-

щат единствено такса ресм-и духан (за жителство) в размер на 6 акчета. Фикси-

раните данъчни облекчения за дербенджиите се запазват – испенч в размер на 12 

акчета, по 1 киле пшеница и ечемик на домакинство и освобождаване от ава-

ризи20. Маргиналиите към имената на данъкоплатците са индикативни за разви-

тието на златарство, железарство и пр. За имуществения просперитет на населе-

нието свидетелстват и притежаваните воденици – караджейки и тепавици. 

                                                             
19  BOA – TD 416, с. 373. 
20  BOA – TD 718, с. 362. 
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Твърде големият брой свещеници – Радо, поп, дербенджи; Никола, [син на] поп 

– неженен; Петко, [син на] поп – неженен; поп Стойо; поп Радой; поп Радул, от 

друга страна, е показателен за състоянието на манастира, духовния и книжовен 

живот. Към казаното ще добавя един интересен „щрих“ относно един от енорийс-

ките свещеници – поп Стойо, за личността на който, отбелязан и като поп кир 

Стойо, са запазени интересни данни в публикуваните приписки (Hristova, 

Karadzova, & Uzunova, 2004, N 266, 287/ pp. 149, 154). 

Симптоматични за стопанското развитие и просперитета на жителите на Ет-

рополе са и ранните прояви на хаджийство. Косвено свидетелство е рядко среща-

щото се име Йордан, зафиксирано като лично (2 пъти) и бащино (1) в описните 

данни от 1642–1646 г.21 Навлязло в българската антропонимия под влияние на 

поклонническите пътувания до Йерусалим, името, подобно на почетното проз-

вище хаджия, се превръща в своеобразен атестат за просперитета на носителите 

му. Ранната му поява е индикативна не само за социално-икономическия профил 

на обитателите на Етрополе, но и за настъпилите съществени изменения в ман-

талитета им още през първите десетилетия на XVII в. 

Макар да е проспериращ дербенджийски и рударски център, с население, над-

хвърлящо 1000 души, според типологията на османските термини относно селищ-

ните структури Етрополе е село и през XVII в., тъй като е вписвано като قريه 

(‘qarye’, в бълг. eзик ‘карие’)22. На особеностите на редица български селища от 

този тип – Лясковец, Арбанаси, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Габрово, Тря-

вна, определяни като села в османската териториално-административна система и 

през първата половина на XIX в., но отговарящи на едно градско развитие по сво-

ите икономически и културни характеристики, обръща внимание Г. Георгиева в 

няколко свои изследвания (Georgieva, 2017, pp. 640–642; Georgieva, 2015, pp. 214–

219). Подобно е и развитието на Троян през този период с население, надхвърлящо 

1000 души, който получава градски статут едва с ферман от 1868 г. (Mutafova, 2017, 

pp. 269–271). Трябва да се отбележи обаче, че както през XVI, така и през XVII в. 

Етрополе е определяно като село и в многобройните приписки и авторски бележки 

(от 1618, 1620, 1622, 1636, 1638, 1640, 1643, 1644 г.) на етрополски книжовници, 

свещеници и заможни негови жители. Така го определя и известният представител 

на Етрополската книжовна и калиграфско-художествена школа – йеромонах Да-

ниил: „...изписах аз, йеромонах Даниил, това четириевангелие в село Етрополе, в 

църквата на светия архангел Михаил...“ (Hristova, Karadzova, & Uzunova, 2004, № 

                                                             
21  BOA – TD 775, с. 135–136. 
22  Едно от посочените основните значения в османско-английския речник на J. W. A. 

Redhouse е село. Авторът на един от най-богатите лексикално речници като друго зна-
чение е посочил и „малко градче“ [Redhouse, 1890, p. 1451]. 
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502, p. 202)23. Това далеч не омаловажава ролята му на духовен център, обозначен 

като „богохранимото село Етрополе“ в няколко приписки (Hristova, Karadzova, & 

Uzunova, 2004, № 290, 297, 320/ pp. 155, 156, 162 и др.) 

Коментираните регистрови данни не само допълват информацията относно 

знаковите за Етрополе промени в стопанското и културното му развитие през 

XVI в. и XVII в., но и дават отговор на спорни въпроси в краеведската и специа-

лизирана литература. На първо място, потвърждават трайното присъствие на ев-

реите в Етрополе. Макар да не са регистрирани в самостоятелна махала или впи-

сани като обособена общност (джемаат), те очевидно имат своето място в сто-

панското развитие на града и едва ли би могло да става въпрос само за временно 

пребиваващи тук евреи (Manolova-Nikolova, 2013, pp. 121–122). В данъчната 

листа на муфассал дефтера от 1579 (1613–1614) г. например някой си Илияс, 

яхуди (евреин) фигурира като собственик на воденица и тепавица (асияб и кебе)24. 

Категорични са и данните за появата на първите мюсюлмани в Етрополе, фикси-

рана за първи път в описните данни от 1579 (1613–1614), коментирани по-горе. 

Нерешен остава въпросът, поставен във всички следосвобожденски и съвре-

менни краеведски и специализирани изследвания, – наличието на обособени ма-

хали на сърби25, гърци и евреи (Mutafchiev, 1973, pp. 305–306), засвидетелствани 

в „домашните източници“, но не и в изследваните регистри. Би могло да се до-

пусне, че като самостоятелни махали те се формират едва през второто десетиле-

тие на XVII в., когато именно са отбелязани в редица приписки и бележки на 

книжовници (Hristova, Karadzova, & Uzunova, 2004, № 269, 282, 300/ p. 150, 152–

153, 157–158), и това да е причината за липсата им в муфассал дефтерите от XVI 

– нач. на XVII в. Но това, разбира се, остава само предположение. 

За духовното и културно развитие на Етрополе свидетелства и фактът, че 

освен известните църкви – „Архангел Михаил“ (в сръбската махала) и „Св. Ге-

орги“ (в гръцката махала), населението поддържа и големия манастир „Света 

Троица“, Варовитец, разположен на около 5 км над селото, обновен през 1686 г. 

според една бележка в публикуваната от П. Мутафчиев кондика (Mutafchiev, 

1973, pp. 319–322). През XVI в. манастирът се превръща в център на процъфтя-

ващата Етрополската книжовно-просветна и калиграфско-художествена школа 

(Raikov, 1971, pp. 19–41).  

Трудно е да се определи кой точно статут на Етрополе през османския 

                                                             
23  Етрополе е обозначено като село и в редица други приписки (Hristova, Karadzova, & 

Uzunova, 2004, №№ 266, 270, 282, 285, 289, 295, 300, 308, 311 и др.). 
24  BOA – TD 718, с. 372–363. 
25  П. Мутафчиев допуска, че това може би е сърбизирано старосаксонско население 

(Mutafchiev, 1973, pp. 304–305). 
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период – дербенджийски или рударски, се оказва водещ за стопанското и култур-

ното му развитие, но е безспорно, че икономическият му възход през XVI и XVII 

в. съвпада с интензивния книжовен и духовен живот. Активната книжовна дей-

ност е засвидетелствана в десетки ръкописи на богослужебна литература (минеи, 

пролози, апостоли и пр.), осеяни с приписки и бележки на известните книжов-

ници йеромонах Даниил, йеромонах Рафаил, дяк кир Йоан, поп Йовко и др. 

(Hristova, Karadzova, & Uzunova, 2004, N 269, 282, 285, 287, 291, 294, 296, 320/ p. 

150, 153, 154, 155, 156, 162).  

Етрополската книжовна школа се създава не само благодарение на таланта 

и усърдието на десетките книжовници, творили в манастира. Заможните етропол-

ски жители, църковните и манастирски служители откупуват ръкописите, запла-

щат на книговезците за подвързията на книгите, за което свидетелстват многоб-

ройните приписки и бележки, както и публикуваната от П. Мутафчиев манастир-

ска кондика (Mutafchiev, 1973, pp. 333–337). Съпоставителният анализ на новоп-

реведените и обобщени регистрови данни, както и всички изложено, откроява 

убедително тясната връзка между разцвета на рударството, османските фискални 

и правни привилегии, дадени в полза на жителите на Етрополе и цялостната кни-

жовна и просветна дейност на Етрополският манастир „Св. Троица“, наложил се 

трайно като значим културен и духовен център. 
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