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Abstract: How does the common Balkan history develop? What divides and 

connects the Balkan peoples? Tracking cultural, religious, and economic relations 

between the Wallachian and the Bulgarian lands during the 19th century shows that 

neither the political boundary nor the physical "barrier" – the Danube river, the 

differences in governing, or the differences in languages hinder their rich and diverse 

relations. It turns out that the history of the Bulgarian lands and Wallachia has been 

connected for a long time thanks to the cultural, religious and economic ties. These 

relations are analyzed on the basis of the example of the village of Arbanassi, which, 

as important commercial center located not far from the capital Bucharest, 

demonstrate the intensity in economic relations. In addition, Arbanassi evolved as 

center of Orthodox Christianity and conductor of the politics and influence of the 

Constantinople Patriarchate in northern Bulgarian lands, which connected it directly 

with the Phanariot aristocracy in Wallachia. 
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Балканите са мрежа от взаимосвързаности между различни общности, които 

мигрират и понякога блуждаят на полуострова, следвайки различни дилеми в 

своето развитие. Село Арбанаси и населението му могат да бъдат използвани 

като отправна точка за изследване на подобни взаимосвързаности.  

В историографията идентичността на първите заселници на Арбанаси не е 

съвсем ясна. Те биват определяни от историците като албанци, власи-скотовъдци, 

гърци или българи от района на Епир. Феликс Каниц през 1871 г. изказва станови-

щето, че селото е основано от „водещи оживена търговия с едър добитък, 
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движещи се към Дунав гръковласи от Епир” (Kanits, 1995, p. 183)1. Най-често 

се приема, че основателите са погърчени албанци (гръкоговорящи албанци) от 

Епир. В запазения ферман на султан Махмуд ІІ от 16 юли 1810 г. Арбанаси е при-

числено към групата селища2, известни като „арнавуд карийелери”, тоест албански 

села (Kiel, 2002, p. 86). Страшимир Димитров обръща внимание на множеството 

албански имена на данъкоплатците в османските дефтери от ХVІ в. (Dimitrov, 

1988). Албански имена се появяват и сред ктиторите на църквите – Мучот, Скутара, 

Смучот (Papazov, 1937, p. 29). Названията на селището – Арнабуд, Арнауткьой, 

Алванитохори, Арванитохори сочат, че местното население от региона приема жи-

телите на това село за албанци.  

Османотурските документи показват, че Арбанаси вероятно възниква в пос-

ледните десетилетия на ХV или в началото на ХVІ в. Развитието на селището е 

свързано с миграция на албанско население на Балканите след завладяването на 

албанските земи. В първите запазени дефтери то фигурира под името Яйлак и е 

мюлково владение на Хилми паша (Dimitrov, 1988, pp. 36–38; Kiel, 2002, p. 86). 

Няма данни за по-ранно селище, освен това старо име, което маркира наличието 

на по-ранно пасище (яйлък) и вероятното наличие на овчари/мобилно население 

в района. След като мюлкът преминава чрез покупко-продажба през ръцете на 

няколко представители на османската аристокрация, някъде след 1541 г. се прев-

ръща във владение на великия везир Рюстем паша. Скоро след това селището 

получава специален статут – първоначално е регистрирано като дервентджийско, 

а впоследствие и като вакъф на Рюстем паша.  

Арбанаси претърпява бърз икономически разцвет като скотовъдството е в 

основата на неговото развитие3. Отглеждането на големи стада става основа за раз-

витието на различни занаяти, специализирани в обработката на различни животин-

ски продукти. В една султанска заповед от 1714 г. се казва: „Населението на Арна-

уткьой като джелепи се занимава с печалба (кяр) и добив от клане на говеда и съ-

бирането на лой и масло.” (Refik, 1938, doc. 76). Особено голям през XIX в. е есна-

фът на сапунджиите – той включва 86 души, или 37% от работоспособното мъжко 

население на Арбанаси4. В селото има няколко салхани, в които се колят 

                                                             
1  По-подробно за произхода на арабнашкото население виж: Dimitrov, 1988; Kiel, 2002. 
2  Към тази група спадат също Лясковец, Горна и Долна Оряховица. 
3  По-подробно за стопанството виж Geogieva, 2015. 
4  Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) – Istanbul, ML. VRD. TMT. d, № 12698. 
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животните наесен, а месото се обработва и изпраща към Истанбул5. Друго основно 

занимание на арбанасчани е търговията. Тя вероятно е базирана на значителните 

капитали, натрупани от едрото скотовъдство. Арбанашките търговци изграждат 

партньорства и мрежи, които им позволяват да се намесят активно в международ-

ната търговия. Основните пътища, към които се ориентират търговците от север-

ните български земи са в посока към Влашко и Молдова, също през Трансилвания 

към Централна Европа. Документите доказват, че арбанасчани имат сериозен дял 

в развитието на тези търговски връзки като участват в ръководството на компани-

ята на османските немюсюлмански търговци в Сибиу и Брашов. Местните войводи 

и князе им предоставят специални привилегии при търгуване (Maslev, 1991, p. 59). 

В случая с Влашко тези взаимоотношения прерастват в по-дълбоки двустранни 

връзки. Не е случаен фактът, че някои от аристократичните влашки фамилии имат 

свои къщи в Арбанаси и поддържат редовен контакт със селището. Също така се 

твърди, че след опустошителните кърджалийски нападения в края на XVIII в. най-

голяма част от арбанашкото население се изселва именно във влашки земи, осо-

бено в Букурещ (Konstantinov, 1893, p. 42).  

Вероятно силните търговски връзки са причина за повишения интерес на 

влашките воеводи и развитието на патронажни връзки между влашката аристок-

рация и търновското село. Арбанашките търговци получават специални приви-

легии, а църквите в селото биват богато дарявани и подкрепяни. Влашките вое-

води са тези, които подпомагат развитието на образованието в селището. В гра-

мота, издадена в Букурещ на 3 юни 1779 г. от Александър Ипсиланти Бранковяну, 

е отбелязано, че създаването и издръжката на училището в Арбанаси е за сметка 

на хазната на влашкия воевода (Tyutyundzhiev, 2007, pp. 70–73). В същия доку-

мент изрично е посочено, че подобни дарения са извършвани и от предишни 

влашки владетели. 

На второ място трябва да се отбележи, че множество аристократични фами-

лии от Влашко притежават къщи в Арбанаси. Многобройни са съобщенията за 

големите конаци, принадлежащи на известни влашки аристократични родове: 

Кантакузину, Бранковяну, Филипеску, Братияну (Irechek, 1974, p. 305; Papazov, 

                                                             
5  Ето как Димитър Костов предава ежедневието на селището: „В ранните пролетни ме-

сеци търговците джелепи обикалят империята, закупуват едър и дребен рогат добитък, 
угояват го по пасищата (совати), а към есента се докарва за колене в арбанашките кла-
ници (салхани). До Архангеловден месото се обработва във вид на пастърми, суджуци, 
наденици, сушени и пушени езици. С разтопената лой са пълнени тулуми с тежина до 
200 кг, от костите е ваден червиш, който мюсюлманите употребяват за ядене вместо 
свинска мас. От лойта са произвеждани сапун и свещи. Биволските и говеждите кожи 
са обработвани и по този начин е осигурявана суровина за развитие на суватчийст-
вото.“ (Kostov, 1959, p. 18). 
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1937, p. 73; Kostov, 1959, p. 25; Vachev, 2006, p. 18). 

Боян Гюзелев обаче подчертава, че тези влашки воеводи, подкрепящи ак-

тивно Арбанаси, всъщност произхождат от гръцки фанариотски фамилии 

(Gyuzelev, 2004, p. 56). Което осветлява една друга линия в историята на Арба-

наси – трайната му връзка и особено силната лоялност към гръкоезичната кул-

тура и Константинополската патриаршия. Поради търговията с Влашко и гърци-

зирането на тамошната княжеска аристокрация през ХVІІІ в. Арбанаси се прев-

ръща в пресечна точка между Цариград и Букурещ. Селището едновременно раз-

вива търговски връзки с отвъддунавските княжества и поддържа статута си на 

център на православната духовност и проводник на политиката и влиянието на 

Константинополската патриаршия в северните български земи. 

След разоряването на Арбанаси от кърджалиите през 1798 г. има сведения, 

че голямата част от населението се изселва във Влашко, разчитайки на установе-

ните търговски връзки и лични контакти. 

 

*** 

Съпоставката на село Арбанаси, Търновско, която се налага в хода на изс-

ледването му води до изводите, че то споделя редица от социалните и икономи-

чески характеристики на други села в българските земи. Най-силна е тази взаи-

мовръзка със селата Арнаудкьой (дн. с. Пороище, Разградско) и Червена вода, 

Русенско. Макар да са дефинирани като села, те се развиват като малки проспе-

риращи градчета с ясно изразена търговско-занаятчийска структура. При това 

жителите им не просто се занимават с търговия, а навлизат активно в междуна-

родната търговия на Балканите, Влашко, Трансилвания и Централна Европа 

(Gradeva, 2006; Parveva, 2019). Благодарение на това си успешно развитие те се 

отличават с висок финансов статус и просперитет.  

Накратко техният модел на развитие може да се очертае по следния начин. 

И в трите селища гръцкият език е основен както в богослужението, така и във 

всекидневната комуникация. Те имат силна връзка с гръцкия църковен елит в Ис-

танбул и с гърцизирания елит във Влашко. Селищата поддържат висока правос-

лавна култура и пазят жива религиозността си. Показателен е броя на църквите в 

тях през XVII в. и качеството на стенописите, което говори не за провинциално 

изкуство, а за образци на най-добрите зографи и школи на Балканите за времето 

си. Често биват посещавани от монаси таксидиоти и поддържат кореспонденция 

с основните православни центрове на Балканите и православния Изток – Атон, 

Константинополската и Йерусалимската патриаршии (Tyutyundzhiev, 2007). От 

друга страна селищата си издействат специален статут и привилегии от османс-

ките власти, което им помага да намалят данъчната тежест и да се развият в 



257 

икономическо отношение. Вакъфският статут на селата дава възможност да са 

добре защитени и протежирани от страна на висшия османски елит и помага за 

запазване и развиване на православната религиозност – селищата са чисто хрис-

тиянски и броят на църквите и религиозната активност на населението свидетел-

ства в полза на това твърдение.  

В икономическо отношение трите села се развиват благодарение на капи-

тали, дошли от скотовъдството. А впоследствие, благодарение на тези капитали, 

влизат в международната търговия. Селяните търговци развиват международни 

връзки, вероятно основавайки се на близките им контакти с влашките воеводи 

като получават покровителство от тяхна страна не само в духовната и културната 

сфера, но и в областта на търговията. 

 

*** 

Постепенното разширяване на периметъра на изследване и сравнението с 

други близки региони показа, че подобни модели на развитие се наблюдават и в 

съседните румънски земи. Виолета Барбу, Лидия Котовано и Мария Пакуч търсят 

връзката между споменатите български и някои влашки села най-вече в общия 

етнически произход. Но тези сходства и общи черти вероятно се основават и на 

спецификата в стопанските дейности и разположението на селата на ключови 

търговски пътища. 

В своя анализ на мигрантите от различни региони на Балканите към Влашко 

и Молдова в периода XIV – началото на XVIII в. Лидия Котовану твърди, че миг-

рантите от региона на юг от Дунава са най-многобройни. Тя посочва, че към лич-

ните имена на изследваните около 4 000 души са прибавени имената на местата, 

от които идват – особено често сред тях се среща названието албанци („арбанаш“) 

(Cotovanu, 2014, pp. 2, 4). 

Виолета Барбу също проследява историята на подобни мигранти дошли от 

юг като обаче разкрива по-нататъшната им съдба във Влашко и Трансилвания. 

Авторката разглежда „арбанашките“ търговци в румънските земи като малка 

мрежа, основана на солидарност в етничността, родството и религията, която 

обаче се отличава също с модерни икономически практики и поведение. Тя залага 

на влахо-албанския им произход като твърди, че „власите – романизираното на-

селение на балканските власи, се характеризират с мобилност, подобна на тази 

на евреите и арменците и с автономия в социалната организация и традиционното 

право“ (Barbu, 2010, p. 212).  

Според В. Барбу първата поява на албанци (румънските историци ги наричат 

„арбанаси“) във Влашко се свързва с походите на воеводата Михаил Храбри през 

XVI в., които предизвикват масова миграция на население на север от Дунава. 
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Авторката цитира данни за подобна миграция на албански семейства – католици 

и православни, от Червена вода (Barbu, 2010, p. 214). 

През XVII в. на север от Дунава се изграждат албански селища, които по-

добно на Арбанаси, Пороище и Червена вода получават от местните войводи при-

вилегии и намалени данъци срещу задължения да участват във войската и опре-

делят статута си като „свободни колонии“. Подобни селища се Къпрени и Къли-

нещи, които имат фискален имунитет и правна автономия (Barbu, 2010, p. 216).  

Тезата на Виолета Барбу е, че власите/албанците, които живеят на юг от Ду-

нава, например в Червена вода, и имат привилегии, като се преселват във Влашко 

образуват нови албански села, които също имат фискални облекчения и редица 

други привилегии. Запазена е декларация на шестима арбанашки търговци (1624 

г.), която разкрива именно връзката им с Червена вода. От документа става ясно, 

че тези албанците обслужват османската търговия по споменатите междуна-

родни търговски пътища и имат вече установени връзки и контакти с властите – 

османски и влашки, които им гарантират специален статут. След като влашките 

колонии се обединяват с другите албанци в Трансилвания те оформят своя про-

фесионална организация, която В. Барбу нарича Arbanassi Merchants Association 

(Barbu, 2010, p. 220). 

Данните относно тази търговска асоциация ни позволяват да проследим 

една търговска мрежа, която свързва столицата Истанбул с градове в Трансилва-

ния и достига до Виена. Ключова роля в тази мрежа играят двете селища Червена 

вода и Купрени. Митническите регистри на Сибиу от 1622 и 1623 г. споменават 

търговци от Червена вода, което доказва интензивността на търговската дейност 

и свърза Трансилвания със земите на юг от Дунав. В резултат на привилегирова-

ния статут, даден на албанците от Купрени, от страна на влашкия воевода, те 

трайно се ангажират с транзитната търговия на източни стоки на далечно разсто-

яние, т.е. към Централна Европа. 

Ако се погледне ситуацията в по-общ план може да се заключи, че албанците 

/ власите, които се преселват от Епир първо в българските земи, а по-късно и на 

север от Дунав си издействат и запазват дългосрочно привилегирован статут, 

свързван с обслужването на международната търговия на Османската империя 

на Балканите, в отвъддунавските княжества и с Централна Европа. 

В този контекст – на широката търговска мрежа, която често обслужва тър-

говски пътища, могат да бъдат поставени и два османски документа от XVI в., 

отнасящи се за тревненското село Радевци, разположено дълбоко в Балкана, на 

прохода Търново – Мъглиж, който свързва северните с южните български земи, 

а в по-широк мащаб достига на север през Свищов до Влашко. 

В първия от документите (заповед – хюкм от 1560 г.) се разрешава на хората 
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(букв. „неговите хора“) на влашкия войвода Петре Млади – Мано, Гико, Лардо, 

Станчо и Малкоч, „които са поданици-немюсюлмани [на османската държава]“ 

да се заселят на празно място около село „Орадовиче“ (Радевци), което се намира 

в хасовете на великия везир Рюстем паша. Желанието на споменатите лица е да 

оживят казаното място (Kalitsin & Mutafova, p. 278). 

Осем години по-късно, според втория документ, възниква спор между жи-

тели на споменатото село (Комна, Петре, Лика и Гьока – последните трима са 

описани като търговци, които пътуват „по свои дела“ до Белград и Будин) за нас-

ледството на покойния Лачко от Радевци, който е капукетхуда на влашкия вой-

вода Петре. Спорът е за един сандък, в който са открити: четири кесии с 19 500 

акчета, 130 златни монети, 134 гроша, 61 монети по половин грош6 и няколко 

дребни предмета7 (Kalitsin & Mutafova, p. 300). Нужно е да се отбележи, че в този 

документ селото е посочено като „част от вакъфите на Юскюдар“ – вероятно при-

ходите му са предназначени за богоугодни цели в кв. Юскюдар, Истанбул и не-

съмнено става въпрос за вакъфите на Рюстем паша, към които принадлежи и с. 

Арбанаси, Търновско. 

Макар и откъслечни, елементите на този частен специфичен случай (с. Ра-

девци и неговите нови жители) определено са част от споменатата по-горе об-

ширна структура: земи със специален статут (вакъфите на Рюстем паша) – клю-

чови позиции (търговски пътища и проходи) – влиятелни покровители (влашкият 

воевода Петре Млади, а също и управителите на вакъфа на Рюстем паша) – пред-

полагаем албански произход на ключовите „актьори“ (въз основа на горепосоче-

ните имена) – участие в мащабна международна търговия – привилегии от раз-

личен вид (намалени данъци поради вакъфски статут, висока позиция при Петре 

Млади – капукетхудата Лачко). Макар и без ясно обяснение до момента, предс-

тавените в документите казуси за появата и заселването на албанци / власи в про-

ходите на Стара планина, повдигат въпроса за традициите и моделите на поведе-

ние на това население. 

  

                                                             
6  Свидетели са потвърдили, че споменатите лица са търговци, които пътуват до Белград 

и Будин и освен със задържаните пари „работят с още 100 000 акчета“. 
7  Обеци, принадлежащи на споменатата Комна, четири чаши и сребърни копчета. 
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*** 

Още една интересна гледна точка, която подчертава връзката на село Арба-

наси, Търновско с влашкото население на Балканите и изграждането на социални 

мрежи въз основа на общ произход дава Ваня Сапунджиева8. Изследвайки ико-

нографски модели на изобразяване на определени светци – начинът им на изпис-

ване, както и географското разпространение на култа им, изследователката по-

казва как зад тези трайни мрежи, на пръв поглед много прагматични, основани 

на общи икономически интереси, стоят родствени, духовни връзки и общ произ-

ход, който явно има значение при изграждане на отношенията.  

Ваня Сапунджиева подчертава връзката на село Арбанаси, Търновско със 

Северозападна Гърция и Южна Албания (Sapundzhieva, 2016, р. 90). Тя твърди, 

че църквите в Арбанаси са изписани от майстори, идващи от семейни ателиета от 

село Линотопи. Линотопи е изчезнало село в областта Епир, на границата между 

дн. Албания, Гърция и Македония, на десния бряг на река Бистрица. Смята се, че 

с. Линотопи е един от големите влашки центрове и през XVI–XVIII в. там се раз-

вива голяма художествена школа. През 1769 г. албански банди разрушават Лино-

топи и други околни села, а жителите им се разселват (Tourta, 2001). 

Авторката дава конкретни примери с рядко срещано изписване на двама 

светци в черквите на Арбанаси – Св. Харалампий и Св. Никола Нови от Вунени, 

които свидетелстват за произхода на майсторите и техните екипи, както и за вли-

янията, които те носят. Тя проследява отраженията на модели от западната, ита-

лианска живопис, преминали през Крит и достигнали до влашките майстори. Св. 

Никола Нови от Вунени е един от светците на особена почит сред власите овчари 

– тоест, той се появява в галерията в църквата „Св. Георги“ или под влияние на 

местни поръчители (власи, скотовъдци) или поради връзката на самите зографи 

като носители на почитанието на този новомъченик (Sapundzhieva, 2015, рр. 234–

236). Фактът, че техният почерк се открива във всички църкви на Арбанаси, Тър-

новско най-вероятно се дължи на трайни връзки на неговите жители със старите 

земи, от които идват. Най-вероятно между Епир и арбанашките села в централ-

ните Балкани продължават да текат постоянни контакти, които подхранват връз-

ките и запазват общата основа.  

Арбанасчани поддържат специфичната си идентичност и изграждат ду-

ховни, културни и икономически връзки въз основа на родство и общ произход. 

Жителите на с. Арбанаси, Търновско, макар да живеят в малко селище в полите 

                                                             
8  В случая като влашко население се отбелязва населението на Балканите, практикуващо 

подвижно скотовъдство. Произходът на власите на Балканите все още не е изяснен, 
има много и противоречиви тези, изследванията не осветляват достатъчно въпроса. 
Повече по въпроса виж Kursar, 2013. 
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на Стара планина, на практика са свързани с невидима мрежа с целия Балкански 

полуостров. Тези невидими нишки се простират до Епир (Северна Гърция и 

Южна Албания), другите „арбанашки села“ – Пороище и Червена вода, и дости-

гат до Влашко и Трансилвания. 
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