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На 22 и 23 април 2010 г. Регионалният исторически музей в Стара Загора бе
домакин на национална конференция „Личността в историята“ с научен ръководител
проф. д-р Георги Бакалов. Организатори на събитието бяха РИМ, Института по история
при БАН и Община Стара Загора. Конференцията се проведе под патронажа на проф.
Светлин Танчев – кмет на Община Стара Загора.

Научният форум бе посветен на 200 години от рождението на трима видни
старозагорци с неоспорим принос в националната ни история – Александър Екзарх,
Захарий Княжески и Атанас Иванов. Но тази годишнина бе само поводът, за да се
предизвика интересът на широк кръг изследователи към темата за приноса на
личността в историята. С доклади и научни съобщения в двудневната работа на
конференцията се включиха 117 научни работници от институтите на БАН, музейни и
архивни специалисти, университетски преподаватели, изследователи. Представените
бяха повече или по-малко известни българи от всички области на политическия,
административния, културния, обществения, духовния живот на страната, както и
чужденци, допринесли за развитието на държавата ни. Обхванат бе периодът от
Средновековието до втората половина на ХХ век.

Резултат от конференцията е и настоящият електронен сборник – том ІV от
Известия на Старозагорския исторически музей. В него са публикувани 97 научни
доклада и съобщения, като всеки автор носи отговорност за написаното от него.

И това е само началото, защото темата за личността и историята е
неизчерпаема....

доц. д-р Евгения И. Иванова
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АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ, ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ И АТАНАС ИВАНОВ – ТРИ СЪДБИ
НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ ЕПОХИ

Евгения И.Иванова

Българското Възраждане, обхващащо почти две столетие и подобно на
Западноевропейския ренесанс, се характеризира с идеи, в които се отделя особено
внимание на знанието и просветата. Една от неговите характерни черти е изграждането
на национална култура, за което неоспорим принос имат и трима старозагорци, чиито
200 г. от рождението се навършват през тази година – 2010.
Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов – три съдби на границата на
две епохи. Всички те притежават черти, типични за емблематична за времето си
личност – любознателни, инициативни, новатори, дейни, всеотдайни в името на
реализацията на идеите. Това са хора, които имат признанието не само на следващите
поколения, а и на своите съвременници. Подкрепа на тази мисъл намираме в писмото
на Хаджи Господин Славов, Иван х.Пенчов и Атанас Иванов до Неофит Рилски от 16
юни 1848 г. В него пише: “… имаме отвън две светила наши съотечественици: Г.
Александр Екзарх и Г. Хаджи Захария, побудители които неусетно се стараят и делом и
словом помагат, за да въведат в отечеството просвещение…”.

Измеренията на техния живот, протекъл между два свята и по пътищата на
Балканите, Империята, Европа и Русия са по-мащабни от общоприетото. Те
принадлежат към онази категория хора (а именно на тях се дължи и българският ХІХ
век), чиито лични тежнения са част от домогванията на цял един народ и които чрез
дейността и начинанията си реализират идеите и целите си.

За тях е писано много, но как с по една фраза бихме могли да ги определим?!

Александър Стоилов Боев – Екзарх (1810 (1812 г.?) Стара Загора – 1891 София)
– един модерен държавник в страна, в която Държавата не се е родила.
Той е творец, не единственият, но безспорно един от водещите, в процеса на раждане
на националната идентичност. Печатар и журналист в Цариград. Купува печатницата на
Иван Богоров и редактира и издава след него „Цариградски вестник” (1851-1861).
Участва в борбата за самостоятелна българска църква. Подпомага откриването на
училища в Тракия, Мизия и Македония. Поддържа финансово 22 български училища в
Пловдив, Пещера, Пазарджик, Елена, Казанлък, Стара Загора, Панагюрище, Брацигово,
Батак и др.
Съветник на турското посолство в Париж (1866-1876).
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След Освобождението е един от кандидатите на княжеската корона, но става
пловдивски префект за четири месеца, член на Върховния административен съд на
Източна Румелия и член на Българското книжовно дружество (1884). Автор на една
книга, преводач, сътрудник на в. “Левант таймс”.
По думите на Пиер Воалери – потомък на Екзарх – „.... Една истинска историческа
личност. Можем да кажем дори – той е истински субект на историята, защото ни е
оставил следите за дейността си..”.

Жеко Петров Русев – Захарий Княжески (1810 с. Пишмана, Старозагорско -1877 г.
Русе) – енциклопедичната личност.

Библиографията за Княжески е много обемна (за първи път за него пише през
1916 г. проф. Иван Шишманов в „Студии из областта на българското Възраждане”). Тя
разкрива неговата енциклопедична личност и неговите многопосочни изяви на типична
възрожденска Личност. Той е родоначалник на медицинската литература у нас, един от
пионерите на модерното земеделие, един от първите български фолклористи, има
принос в историята, в културното развитие на отделни български градове, имал идея да
създаде първата обществена библиотека в Ески Заара.
Успява да основе 40 улилищни библиотеки. Неговата цел е “да създаде начални малки
библиотеки”, които да служат “за ръководство на учителите и на учащите се, в които до
тогаз не съществуваше ни една книжка”. Дарения получават училищата в Трявна,
Пловдив, София, Дряново, Казанлък, Панагюрище, Чирпан, Стара Загора, Сливен,
Габрово и др.

В архива на Найден Геров са запазени близо 80 писма от кореспонденцията
между двамата – с много богата информация за времето, идеите, дейността. В руски
архиви е открита кореспонденция между Княжески и видни руски общественици,
писатели, учени, която отразява едно бележито културно сътрудничество. Там се
намира и просветната му програма. Част от нея е посветена на новото място на жената
в обществото.

Ето как го определя проф. Иван Шишманов: ”През всичките тези материали
поглежда една много симпатична и оригинална личност, пъргава, весела, добродушна,
самопожертвувателна и любородна”.
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Атанас Иванов (1810-1897 Стара Загора) – учител на поколенията.
Половината от своя  живот той всеотдайно отдава на модерното образованието в

един от авторитетните центрове на учебното дело през 40-те-70-те год. на ХІХ век –
Стара Загора. Буден общественик, книжовник, искрен патриот. Цели 44 години той
подготвя не само грамотни хора, но и кадри нужни за просветата, културата и
стопанския живот.

„Даскал Атанас Иванова – пише за него ученикът му Атанас Илиев (не по-малко
емблематична личност от втората половина на ХІХ-нач. на ХХ в. в България) – бе най-
популярният учител преди Освобождението. Започнал да служи на просветното дело
от 30-те год., пръв въвел белланкастерската метода в 1841 г., той учителствал около 40
години във взаимното и девическото училище в Стара Загора до 1877 г. Почти нямаше
малко-много грамотен човек, от родените през 30-те, 40-те, 50-те и 60-те год., който да
не е учил при него...”
Още приживе неговите съграждани го титолуват „достопочтенний и многозаслуживший
гражданин”.

Така накратко могат да се характеризират Екзарх, Княжески и Ат. Иванов като
индивидуалности. Но вместването на дейността им в един тесен контекст би я оставило
недооценена. Тя може да бъде правилно разбрана, оценена и изследвана в рамките на
Българското Възраждане и
на Османската империя, движението за реформи и равноправие на всички народи в

Империята, ускореното изграждане на европейска идентичност и стремежа към
модерност. Не на последно място трябва да се посочи и многопосочността на
външните влияния в процеса на формиране на българската национална идентичност и
непренебрегване на факта, че Русия не е единствена историческа алтернатива за
Балканите, а един от комплексните фактори за развитието им.
Проследявайки техните съдби намираме много общо – преди всичко това е идеята им
за културно-просветна равнопоставеност с напредналия свят.

Всеки е първи в нещо, което в същото време е и в унисон с идеите на времето:
– Атанас Иванов през 1841 г. открива в Стара Загора първото светско взаимно

училище
- Захарий Княжески слага основите на библиотечното дело в българските земи
- Александър Екзарх реализира идеята за откриване на българска църква в

Цариград, основава и подпомага многобройни училища в българските земи; развива
активна дипломатическа дейност след чужденците за подпомагане на девическото
образование.

Екзарх и Княжески дълго време живеят в чужбина. От там са и значително по-
широките им познания за света, за уредбата и живота в други държави. Те установяват
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широки контакти с редица изтъкнати общественици, политици, интелектуалци, като
ползват опита и помощта им в родолюбивата си дейност.

Те се познават.  Как и къде се запознават –  не се знае,  но пътищата им се
пресичат; свързва ги работата по общото дело – за просвещение и образование, за
повдигане самочувствието на обикновените хора, за укрепване на българското
самосъзнание.

И тримата виждат реализирани идеите си и най-смелите си мечти – не само
политическото освобождение на народа, но и духовното му израстване.
Обществено-политическата обстановка, идеите, идеалите след Освобождението се
променят, те но продължават да служат на общото благо. Особено показателен пример
в това отношение е Александър Екзарх.

В заключение трябва да се подчертае, че тяхното дело допринася за
консолидацията на възрожденското общество и утвърждаване на неговите просветни
институции и е неотменна част от многопосочния процес на съзиждането ни като нация,
на утвърждаването на българската идентичност.
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ЛИЧНОСТТА В ИСТОРИЯТА – СЪЩНОСТ И ПРОБЛЕМИ

Георги Бакалов

Като встъпителен към днешната тематика на конференцията, моят доклад има за
цел да представи теоретичните проблеми на личността в историята в някои от най-
важните етапи от историческото интелектуално развитие на евро-медитеранската
общност. Държа да отбележа, че същността и проблематиката на тази тема е
изключително обширна и тя може да бъде разглеждана от различни гледни точки.
Предложената на вашето внимание е само една от тях.

Да се обсъжда ролята на личността в историята е все едно да се обследва
иманентната същност на Историята, защото такава има там и където има хора и
личностите като техни експоненти. С други думи Историята е антропология, чийто
личностни субекти бележат същността и етапите на развитие на човешките общества.
В повечето случаи тези проблеми са обект на философията на историята, която
съзнателно се дистанцира от конкретиката и фактологията, за да насочи вниманието
към субектите, които провокират и инициират следваните от обществата явления.

Още от дълбока древност личностите изпълват текстовете на писмените
свидетелства като основна поанта в историческия разказ. Това е особено добре
илюстрирано в библейския контекст, където човекът е представен като венец на
творението и основен субект на Божия промисъл. Всъщност, целият старозаветен
цикъл от епохата на патриарсите, съдиите, пророците и царете на „богоизбрания
народ” е доминиран от конкретни личности, които сумират социалните му
характеристики. Това е явно видимо и в исторически текстове извън библейския разказ
в съчиненията на древните и античните автори. Самосъзнанието на създателите им
често пъти изразява превъзходство на определени личности, които обобщават образа
на дадено общество и го поставят в социалната йерархия на ценностите над
останалите. Ако този проблем с някои уговорки можем да наречем расов, в
зараждащите се историографски школи забелязваме стремеж етнопроизходът на
даден народ да се определи от мястото и ролята му в историята на региона,
континента и даже света. Разбира се, сериозни аргументи, от днешна гледна точка, не
могат да се приведат, защото всяка свръхинтерпретация на обикновено оскъдните
данни за етноатрибуиране води до претенциозните, но недоказуеми становища за
превъзходство. В това отношение може да се приведе като пример завършената
религиозна система на древните елини в пантеона на олимпийските божества. Силната
антропологизация на божествата с техните външни белези, страсти и взаимоотношения
отразява преклонението пред героиката и личностните качества, които са обект на
въжделение от елините, обладани от чувството за превъзходство над останалите
народи, еднозначно определени като „варвари”.

Ролята на личностите като основни двигатели на историческия процес се
откроява и в една друга, наглед странична проблематика – усещането и изчислението
на Времето. Времето, „което е изтекло” и Времето, „което остава”. Това забелязваме не
само в обикновено практикуваното Линейното време, но и в Митологичното, Цикличното
и дори Агоналното (състезателното), в които пак основни субекти на измерение са
отделни личности, династии или събития ръководени от личности.

Първата забележителна философия на историята, изградена в християнския
период от историята на човечеството е създадена от основоположника на
западнохристиянското мислене (doctores ecclesiae) Блажени Августин (354-430). В
знаменитото си съчинение „За Божия град” (De civitate Dei) авторът прави първия
грандиозен опит универсалната теория за човечеството и неговата съдба да се
подчини на идеята за същности управлявани от Бога. „За Божия град” представлява в
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крайна сметка най-стария в европейската християнска история опит в развитието на
философията на историята като еволюция, обединяваща личности и народи в
единното цяло на човешкия род. Просмукана от идеята за взаимовръзката между Бога
и Човека, най-вече в неговото индивидуално качество, като тема с общоисторическо
значение тя е коментирана в един от най-катастрофическите моменти от историята на
Евразия – гибелта на античния свят, последвана от падането на Римската империя в
края на V век. Изучена детайлно от романисти и медиевисти, кризата във финала на
една изключително важна за цивилизацията епоха в областта на политиката, правото,
държавната структура, ценностите, религиите, изкуството и ежедневния бит може да
послужи като пример за последвали други подобни събития, в които детайлите са
различни, но принципите на прехода и промяната като усещане са неизменно еднакви.

В продължителната и важната за опознаването на днешното човечество епоха на
Средновековието историческите характеристики на християнството и феодализма
изтъкват изключителното място на личността в историята. Преимуществото в
историческия процес, разбира се, принадлежи на Бога, но избраните между човеците
личности са негов инструмент в светостроителството. Това се отнася и за обикновено
анонимната личност на твореца през Средновековието.

Друг тласък в интерпретацията на личността в историческия процес дава
Ренесанса. Сам по себе си той е своебразна революция на духа, която утвърждава
ролята на личността, на индивидуалното отношение на човека към себе си и света като
цяло. В крайна сметка тази изключително духовна епоха от човешката история
еманципира човека от Бога. С това възкресява ранохристиянското становище за човека
като „образ Божий”, чието подобие се свежда до свободата на волята. Това е коренната
отлика на ренесансовото светоусещане от средновековното, което стимулира
личността и човешката воля към себеутвърждаване. Въпреки това, хуманистичния
възглед за всестранно развитата личност не игнорира общите принципи на
християнската религия.

Изхождайки от свободата на личността дейците на Ренесанса формират новото
отношение на индивида към държавата, като обществена институция призвана да
охранява принципите на общото благо. Оттук следва и тезата за свободата и
естественото равенство на всички членове на обществото, нагледно илюстрирано още
в Посланията на апостол Павел до Римляните. В тази връзка са и правните възгледи на
Леонардо Бруни, Калучо Салутати и др., в които се въвежда класическата антична
концепция за обществения договор като предпоставка за легитимна основа на
държавната власт. Ренесансът продължава да третира отношението на Бога с Човека
като главна, аксеологична ос на все още живата средновековна философска система.
Богът и Човекът са двата полюса, в които се движат всичките течения на
теологическата мисъл.

В малко по-друг аспект разглежда тази визия светския теоретик Николо
Макиевели. Отчитайки отчетливо важната роля на личността, мислителят изгражда
концепцията си за качествата на владетеля като определящи в управлението на
обществото. То се управлява добре или справедливо в зависимост от качествата на
личността, по отношение на които всичко друго се явява вторично.

Протестантството през ХVІ век създаде алтернативната мисловност на
средновековния католицизъм. Реформацията отхвърли посредничеството на църквата
и еманципира човека от църквата като му предостави грижата за спасението в
личностен план на поведение. Всъщност Лутеранския принцип за спасение чрез вяра
съдържа определен личностен елемент, въпреки че самата вяра като реализация на
духовната свобода на индивида предполага безпрекословно подчинение на Божия
промисъл.

Просвещението от ХVІІ век даде преимущество на знанието като реплика на
феодалната и клерикалната обществено-политическа система. То се манифестира като
революция на политическия дух, но залитна в крайностите на отрицанието, което го
направи уязвимо от бъдещите му по-зрели критици. Николай Бердяев, който е един от
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тях твърди, че когато се осмисля поведението на личностите и обществата в
историческия процес трябва да се вникне в пружините на световната динамика,  да се
проникне във вътрешния смисъл и „вътрешната душа” на историята – нещо, което
убягва на просветителите. В тази връзка стават неприемливи и последвалите
просветителите защитници на икономическия материализъм. Макар и роден в
кабинетите на марксистите той намери пълна изява във вулканичните недра на Руската
революция в първата четвърт на ХХ век. Според Николай Бердяев икономическият
материализъм принизи ролята на личността, разтваряйки я в анонимния колектив на
масите. В циничното си подозрение към всяко предание, към всяка свещена
приемственост в историята, икономическите материалисти-марксисти лишиха изцяло
историческия процес от душа. Всичко извън икономическото производство, което за тях
бе База, бе обявено за надстроечно, което ще рече вторично. Тези постановки
доведоха докрай разрушителната теория на просветителите, водени от принципите на
самомненията на преекспонирания разум. Доколкото все пак икономическият
материализъм третираше ролята на личността той я представяше само в нейния
социален аспект. Допущението, че индивидът също може да бъде определен като
личност, стига чрез политическо и културно поведение да влияе върху обществено
развитие, марксистите го запазиха само по отношение на собствените си лидери. Само
те придобиха такива определения като „учители”, „бащи на народите”, „гениални
теоретици”, „народни водачи” и други подобни. Всички останали личности, които не
бяха съпричастни на техните идеи се оказаха на бунището на историята, заклеймени от
„идеологическата им безпомощност” и в крайна сметка историческа непотребност.

Няма никакво съмнение, и това вече е доказано от вековният опит, че
„историческото” е не само конкретно, но и индивидуално. Човекът, независимо от
всякакви съпътстващи го характеристики, е в най-висока степен „историческо
същество”. „Историческото” е дълбоко онтологично по своята същност, а не
феноменално.Оттук и подходът към ноуменално историческото е възможен чрез най-
дълбока връзка между Човека и Историята,  между съдбата на човека и метафизиката
на историческите сили.

Често пъти историята не е обективна историческа даденост, а мит. А митът не е
измислица, а реалност, но реалност от много специфичен разряд. Митът е разказ,
който се е съхранил в народната памет като събитие от миналото, който преодолява
границата на външната обективна фактология и разкрива една идеална, субективно-
обективна фактология, за да обобщи една идея. Всяка историческа епоха, дори и в най-
новата история на човечеството, макар и неблагоприятна за митологията, е наситена с
митове. В този смисъл, ако приемем твърдението на Хосе Ортега-и-Гасет, че
историческият живот е съжителство, а историята го записва, то записът трябва да
отрази този колорит, рисувайки многопластовата картина на човешкото битие. От своя
страна Арнърд Тойнби показа как се демитологизира историята, определяйки нейната
функция да разкрива действието на личностите и отношението между тях. „В
човешките дела – казва Тойнби – източник на всяко действие е някоя индивидуална
личност”.

Ще завърша теоретичните разсъждения за ролята на личността в историческия
процес с обобщението, което ще намери конкретна изява в докладите на тази
конференция, че българската история също изобилства с митове и добили сакралност
предания, които в никакъв случай не трябва да се пренебрегват като фактологически
недостоверни, защото, ако не можем да обясним един мит, то самият мит е факт, който
трябва да намери обяснение в значимостта на вложената в него идея. Най-често тези
митове и предания визират конкретни личности, иконизирани или обобщаващи в едно
лице поредица от събития, в които дори самата визирана личност не е участвала. В по-
ново време митологизацията на личностите е отстъпила място на идеологизацията или
конюнктурната интерпретация, твърде различно от народната митологизация  и в този
смисъл исторически недостоверно. Въз основа на това от близо двадесет години
слушаме за пренаписване на родната ни история и за запълване на белете петна в нея,
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което в крайна сметка е реинтерпретация и демитологизация на определени личности и
тяхното участие в историческия процес.
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„БИОГРАФИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ” НА РУСИ КОДЖАМАНОВ ЕМОЦИОНАЛЕН ЩРИХ
КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА

Светлана Аврамова

Руси Коджаманов /1866-1933/ - педагог, композитор, хоров диригент, музикален
фолклорист, не е неизвестно име в историята на българската музикална култура1. Той е
роден през 1866 г. в с. Вардун, Търговищко. Завършва педагогическото училище в гр.
Шумен през 1884 г. Работи като учител по пеене в градовете Видин (1884-1886), Русе
(1887-1891), Габрово (1891-1894) и пак Видин (1894-1926), където живее до края на
живота си - 1933 г. Създава и ръководи ученически хорове в Габрово и Видин. Събира и
записва народни песни от Русенско, Варненско, Шуменско, Търговищко, Омуртагско,
Габровско, Видинско и Западна България, които публикува в различни издания.
Композира песни и църковна музика, хармонизира народни песни за смесен хор, които
придобиват популярност в страната. Неговото име се свързва с една реформа в
богослужебната практика, но с разнопосочни рефлексии. В гр. Видин създава смесен
хор, в чийто репертоар, освен художествени песни, включва богослужебна музика и
духовни композиции от известни руски автори, също и свои собствени. Този самодеен
хоров състав първи в България взема участие в богослужение - на 26 октомври 1901 г.
/Димитровден/, при полагането на св. Антимис и отслужването на първата литургия в
новопостроената видинска катедрала „Св. Вмчк Димитрий” и дълго след това
продължава пеенето в храма. Впоследствие участието на смесени хоровe в църковните
служби се възприема в цялата страна. Това нововъведение е революционно по своята
същност, тъй като противоречи на ап. Павел, който пише: „Жените в църквите да
мълчат. Тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, каквото казва и законът.
Ако пък искат да  научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена
да говори в църква”2. Така реформата, инициирана от Р. Коджаманов, засяга самата
доктрина на източното православие в частта за положението на жената в обществото.
От друга страна, пеенето на смесени хорове и в храмовете  станало аргумент за
разчупване на патриархалното статукво в семейството, за  създаване на отношение
към музиката и към певческото изкуство, за музикално  напредване изобщо в един
широк възрастов и социален диапазон.

Приносът на Р. Коджаманов към музикалното образование и възпитание в
българските училища, също и  към повдигане на музикалната култура на град Видин е
оценен още приживе. Отбелязването на 40-годишнината на неговата учителска и
обществена дейност на музикалното поприще на 5-6 май 1924 г., по негово, а и на други
присъствали мнение, е грандиозно тържество, каквото във Видин до тогава не е
ставало. Вечерта на 5 май е изнесен концерт-бенефис по негови творби, а на 6 май в
театъра е тържественото честване на годишнината. Награден е с орден „Св.
Александър” - ІV ст., с парична награда от 3 000 лв. от Министерството на народното
просвещение, а общинското управление му дарява парцел на стойност 60-70 000 лв.
/на това място през 1927 г. си построява къща, в която живее до края на живота си/. На

1 Соколов, Б. Изтъкнати български хорове и техните диригенти. С., 1979, с. 48; Русев, Н. По
следите на една безсмъртна песен. Т.І, 1988, с. 141, 607-612; Йоцов, Й. Градът на завоя.
Витоника-Ванко Иванов, 2008; Кръстев, В. Очерци по история на българската музика. С., 1970,
с. 57, 77; Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия „Княз Борис”. По случай 50
годишнината от Іия абитуриентски випуск. Русе, 1935; Антонова, Е. И миналото вълнува. 125
години гимназия „Баба Тонка” - Русе, С., 1989, с. 270; Видинските православни храмове, Видин,
2000, с. 20; Динев, П. Църковният диригент Руси Коджаманов. В. Църковен вестник, бр.8, 22
февр. 1964, с. 7-8
2 Ап. Павел, І  Кор. 14:34-35
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тържеството са прочетени множество приветствия, някои от които придружени с
парични дарения, напр. 4 000 лв. от дар от видинските търговци.

Своите „Биографически бележки” той пише в един дълъг период от време - 30
март 1916 - август 1933 г., както сочат записаните дати. Увлекателно и емоционално
описва целия си жизнен път, свързан с музикалното образование и музикалната
култура в градовете, в които е учителствал. Мемоарите са обособени в 34 части със
свое заглавие. Тук се публикуват онези части, които имат отношение към темата на
конференцията „Личността в историята”. Публикуват се по препис, направен от внука
му Людмил Тихомиров Коджаманов през м. февруари 1977 г., дарен на РИМ -
Търговище от внучката Росица Коджаманова. В текста има бележки, направени от сина
му Тихомир Коджаманов, също и от преписвача Людмил Коджаманов - тук те са
изнесени под линия, както и  извадки от други части на мемоарите, с цел придобиване
на по-голяма яснота на описваните моменти. Запазени са подчертаванията - на
заглавията на частите и думи и изрази в текста.

БИОГРАФИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

30 март 1916 г.
Гр. Видин

Увод
Отдавна ми е дошла на ума идеята да напиша няколко думи за себе си,  за моя

живот като учител. Туй искам да направя не с цел да изтъквам мои някакви заслуги,
било към учебното дело или към отечеството си. Ето вече с тая година навършвам 32
/тридесет и две години/ как учителствувам.

В нас за заслуги не се още говори.  Ние сме членове на една млада държава,  в
която още не става дума за заслужили хора. Например: Ние вече имаме четвърта
война и не знаеме кои са нашите герои, които ръководят нашата храбра войска; същото
и в другите отрасли. Ако се говори нещо, то се говори общо; на лица на единици никога
не се сочи, когато същото това в други държави не е тъй.

В моите няколко бележки аз повече искам да изтъкна като какво  може да
направи човек сам за себе си кога няма кой да го ръководи, както е случая с мене.
[…]

Моето музикално образование
Първите наклонности към известен предмет в децата се развиват от родителите.

Особено важна роля тук играе майката. Искам да кажа, че първите уроци обикновено се
дават от майката. Ако родителите имат известни способности или наклонности към
известна наука или какво и да е друго занятие, тия способности се предават на децата
им, па даже и на внуците им. Аз изпитах туй в дългогодишното си учителствуване.
Съглеждал съм в някои ученици и ученички дарба към хубаво пеене, наклонност към
този предмет. Заинтересувам се за семейството на този ученик и непременно или
майката има хубав глас, или бабата, или лелята и пр. Изобщо тия хора обичат да пеят.
Обратно, обръщало ми е вниманието ученик, който просто мрази да си отвори устата.
Разпитвал съм и за тази случаи обикновено се оказва,че родителите на това дете
нямат обичай да си отварят устата в къщи, не обичат да пеят. Историята на музиката
право си казва за редица Баховци. Талантлив баща-музикант, талантлив син,
талантливи и внуци. Има и изключения, например Моцартовия син нямал никакъв
талант и не оставил никакви наследници на които може би щеше да се предаде таланта
на дядо им.

Разбира се, че като разсъждавам тъй не мисля себе си за някой гений. Какво
може да стане от една проста неграмотна майка, каквато е моята? Моята майка
обичаше да пее. Тя често ни пееше и имаше един приятен гласец. Баща ни по цели
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зими отсъствуваше3. През дългите зимни нощи майка ни с песни ни приспиваше.
Особено през коледните пости тя всяка вечер, откакто легне, песни. Ние слушаме под
юрганя, пееме с нея докато всички изпозаспиме. "Тръгнали са три овчеря, Коладе  ле",
която песен отпосле печатах в Министерския сборник за народни умотворения и която
сега пеят из цяла България, съм научил от майка си. От майка си аз и сега още пея
много народни песни ту соло, ту с учениците си в хор. Сам притежавам силен баритон и
всякога на сцената съм пял с голям успех. Брат ми Стайко и той доста хубаво пее. Тъй
че първата учителка по пеене е майка ми.

Но нали почнах да се уча в І-ви клас4.  В Шумен учителя ни през 1881  г.  се
казваше Митю Куциту, тъй го казваха всички ученици. Презимето му не зная. Учителят
ни наистина беше куц с едина крак, ходеше с патерица-бастун. Той ни преподаваше
всички предмети, също и пеене по ноти. През цялата година в първи клас научихме
една песен "Бисерът лъскав и леп и голем, не е за мен, не е за мен". Тази песен я има в
сборниците на протестантите. Тогава затъ и нямаше други песни, а и народни песни не
ни учеха. Кога вземехме да я пееме учителят ни Митю излизаше да ни слуша отвън,
толкова му се харесваше.

Във II клас вече работата тръгна по-добре. Министерството прати на Държавното
педагогическо училище в Шумен учител по пеене руснака Терасеевич5. Понеже в
педагогическото училище му бяха малко часовете, той преподаваше и на класното
общинско училище, та се вредихме и ние. Още от първия урок ни поръча да си купиме
тетрадки и да му ги дадеме. След три-четири дни учителят ни донесе, като написал
всекиму по 4 - 5 упражнения и по тия упражнения започнахме да пееме. Терасеевич
състави и хор от учениците. Бях избран и аз в хора му. В клас за песни и дума не
ставаше: упражнения и пак упражнения. В хора вземаха участие ученици от класното
училище и от педагогическото. Всяка вечер правехме репетиции до късно, а понякога и
с лампа. Сега си представям каква трудна работа е била Терасеевич да прави от нас
хор. Аз например пеех бас, а ниско "сол" едва можех да вземам. Във време на
репетиция ако някой сбърка, той се спираше и ни думаше: "Ай, ай, вий баранки” /овци/,
а понякога, кога общо обърквахме някоя молитва той се дръпва настрана и с яд си
натиска - трие ушите. Вижда се, че от нашето лошо пеене просто му е припадало.
Научихме литургия и постоянно пеехме в черква.  На молебени не помня да сме пели.
Ако някой сбъркаше в черквата, тежко му - учителят се обръщаше и тъй силно го
ощипваше, че ученикът от болка трябваше да извика. Патих си веднъж и аз. Казах си:
няма вече да му стъпя. Ала не устоях на думата си: не присъствувах няколко пътя.
Идвах в черквата,  но стоя отдиря,  да не ме види.  Като стоя отстрани по ми се
харесваше пеенето на хора. Почнах да посещавам пак. Пита ме във време на
репетицията: "Ну, ты куда был?" Сума време ме гледа и си айка: "Ай, ай!"

След литургия нашият учител бе вече свободен и се напиваше хубавичко, по
руски.  Из пътя върви и се люшка ту в една страна,  ту в друга и си пее нещо.  На
следущия ден Терасеевич на работа. В педагогическото училище6 пак той ни
преподаваше. Научихме "Коль славен”, "Славься - славься" от "Жизнь за царя” /в

3 Из частта „Рождение и родно място”: „[…] Баща ми се казва Стойчо Андонов, а майка ми
Иванка Русева Коджаманова.  Баща ми си живееше в село, но не се занимаваше със
земеделие. След като умрял баща, му братята му се преместили в Ески Джумая /дн.
Търговище/,а той останал в село, дал си нивите на други селяни да ги обработват, а той се
занимаваше с обичния български занаят абаджийство. Лятно време баща ми купуваше аби
/шаяк/ от Котел, шиеше от тях турски дрехи и зимно време ги разнася из делиорманските села
[…]”.
4 1881/82 и 1882/83 учебна година Р. Коджаманов учи в І и ІІ клас на Четирикласното училище в
гр. Шумен.
5 Става въпрос за Константин Тарасеевич - един от тримата руснаци - подготвени учители по
пеене, изпратени от Русия в България след Освобождението.
6 1883/84 учебна година - Р. Коджаманов учи  в Държавното педагогическо училище в гр.
Шумен.
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съкратена форма/ и една или две руски народни песни и туйто. Когато бях в
педагогическото училище Терасеевич постоянно ни говореше  „Вие ще видите как се
пее - ще дойде от Русия един хор и ще видите”! Наистина, дойде Славянски с хора си.
Терасеевич ни вмъкна целия ученически хор на концерта на Славянски. Силно
впечатление ми направи хорът на Славянски. Но после няколко месеца ни натяква: "На,
видяхте ли как се пее!” В педагогическото училище ние имахме всеки ден по един час
пеене. Вижда се по заповед беше: сума време загубихме с учене на разни молитви от
утринната до вечернята на един глас. Тука вероятно се правеше сметка да се замести
от бъдещите учители източното черковно пеене. Нищо не разбирахме, там си и остана.

Най-големите заслуги на Терасеевича са: вдъхна ни обич към хоровото черковно
пеене. Друго нещо: аз например, като свърших педагогическото училище не познавах
какво нещо е осминен такт. Отпосле си допълних сам тези познания. После - на
Терасеевича ние не му разбирахме. Той стоя три години в Щумен. Не зная дали научи
три думи български. Доколкото помня Терасеевич беше с контракт за педагогическото
училище. След като аз свърших, в Щумен той стоя още една година и напусна
България. Още втората година се оплакваше, че щял да се разболее от нашето лошо
пеене. Терасеевич е имал право. Трудно нещо е да влезеш в немузикална среда и
първи да правиш път. В тия времена учителите по пеене бяха само трима и то
чужденци с контракт.

Аз като последовател на моя учител Терасеевича
След като се наредих вече за учител във Видин7, както ни съветваше Рачко8

почнах от първо отделение т.е. взех си за беда първа година на първо отделение. За да
се запозная основно с преподаването в основното училище. Освен това взех и пеенето
въз видинската Скобелева реална гимназия и девическо трикласно училище. След като
си свърша уроците в първо отделение, тичам или в гимназията, или в девическото
училище.

Тук му е мястото да забележа, че видинци в 1884 г.бяха нарекли мъжката си
гимназия Скобелева. Това било със сметка. Скобелева била богата и мислели, че като
умре ще завещае част от богатствата на гимназията във Видин... Умира Скобелева без
да завещае ни стотинка. След смъртта на Скобелева видинци забравиха туй име.

Основах хор от учениците и почнахме да пееме. Туй бе първия хор във Видин.
Архиерей тогава бе дядо Антим I, български екзарх. Във Видин за нотно пеене не е
ставало дума. На учениците бе чудно пеенето по ноти. Често пъти както вървя из
улиците, ученици или други деца захващаха да пеят подире ми: до, ре, ми и пр.
Учениците ме отличаваха от другите учители тъй: "Оня учител, дето пее до, ре, ми”.
Дядо Антим ме подкрепи за пръв път. Обеща да ми изпише от Русия ноти. Учениците с
голям ищах посещаваха хора, ала аз с новото си въведение в черква повдигах цяла
аларма против себе си. Имаше сума стари певци, които поддържаха реда по източното
пеене. Обявиха война против мене. "Обърнал черквата на театро!", "Каква е тая
гюрултия?"  А то всичкото беше от завист,  че не ги оставяхме да си пеят из нос по
гръцкото пеене. Имаше и основни учители, които пееха по източното пеене в черква.
[…]
[…]

Като учител във видинските гимназии - мъжка и девическа
На 14 септември 1894 г. пристигнахме във Видин. Имах вече родени синовете ми

Любен /12.11.1891 г./ и Тихомир /8.XII.1892 г./9.  Във Видин се залових сериозно за
работа. Основах хор от учениците си плюс един смесен хор от граждани и гражданки.

7 М. септември 1884 г.
8 Р. М. Рачев - директор на Шуменското педагогическо училище, за когото Р. Коджаманов пише,
че са го наричали „Рачко”.
9 Любен във Видин, Тихомир - в Габрово. Бел. Л. К.
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Съвместно с ученическия хор давахме концерти през годината обикновено два три
пъти. Смесеният хор, който нарекохме Любителски, всяка година през септември
събирах и цяла  година работех с него. В хора взимаха участие най-видни граждани и
гражданки: учители от гимназията, офицери, чиновници, основни учителки и др. /имам
няколко фотографии от които може да се види тая пъстрота/. Всяка година да се
събира този хор от мене стана като традиция. С ученическия хор пеехме и на
молебени, панихиди  и венчавки. В черква не пеехме, понеже видинци си правеха нова
черква, а във вехтата съвсем нямаше място. В 1901 г. на 26 октомври стар стил,
видинци свършиха новата си черква и за мене се създаде ново поле за работа. Научих
литургията и с двата хора - ученическия и смесения любителски. Нещо по-грандиозно
бе смесения хор, в който взимаха участие хубави, гладки женски гласове, добри баси и
тенори, което между учениците по-рядко се среща.

Отворихме новата черква на 26 октомври 1901 г. и след туй хорът почна редовно
със своето внушително число да пее в черква. От този ден го нарекохме "Черковен
хор", та такова име носи и до днес. Работата се касаеше уж да се отвори само
черквата, а ние продължихме със смесения състав на хора да пеем в черква. Почнаха
се интригите от свещениците, че в черква жени не бивало да пеят и др.Уверявам ги аз с
думите на светото писание "Всякое дихание да хвалит господа", но потайно
свещениците все продължават да си интригуват  и тази интрига се занесе и между по-
простичкото съсловие. Във Видин се образуваха два лагера - простото съсловие против
пеенето на жени в черква, а по-видните и по-интелигентните граждани се възхищаваха
от пеенето на смесения хор. Тук му е мястото да забележа, че в България първият хор,
който почна да пее със смесен състав в черква -  мъже и жени е видинският под мое
диригентство. В други градове владиците и духовенството и дума не даваха да се
спомене за смесен хор в черква. Видинският митрополит Кирил, инак прост человек,
като виждаше, че хорът се състои от цвета на Видин и че всички се възхищават от
пеенето му страх го беше да вземе крути мерки против хора ни, ала подмолно все си
беше против едно такова нововъведение - жени да пеят в черква. Почна се интригата
на по-широко: отнесе се до Св. Синод. Синодът научи работата и не смееше наведнъж
да ни забрани, понеже с нас бе цялата интелигенция. Писаха ни чрез Митрополията да
слезем долу до аналоя и там да пее хорът.  С това се целеше:  Синодът пък и
Митрополията си мислеха, че те, певците като слязат долу ще се докачат, ще ги бъде
срам между богомолците да пеят та по този начин да се разтури черковния хор и тъй
ще се отърват от нас. Ала и ние излязохме малко хитри: предложихме на черковното
настоятелство да ни направи една ограда до самия аналой, която ограда да бъде
малко по-височка, та хем да стои красиво, хем да не се блъскаме при богомолците.
Настоятелството на черквата се отказа да направи това, че трябвало да се харчат
пари. А ние туй търсехме и най-после останахме да пеем пак горе на определеното за
хор място. Анонимните писма и интриги си продължаваха все до Синода. Веднъж
двама видински граждани Хаджи Иван Хадживълчев и Младен Иванов, кмета на града,
се явиха при Синода и заявиха на дяда Симеона Преславски10 - председател на
Синода, да оставят на мира хора на видинци и че ако хорът бъде изгонен от черква,
гражданите  ще си направят една барака на пазара и там ще се черкуват, но хора си не
дават. Дядо Симеон извадил от чекмеджето на масата си един сноп от анонимни писма
и вестници, които са писали против хора и ги съдрал пред тях, като ги уверил, че вече
няма да безпокоят хора. И наистина вече не ни безпокояха от Синода. Хорът получи
вече граждански права. Разчу се това и в други градове и се основаха смесени хорове.
Туй право се извоюва от нашия черковен хор, сега из цяла България е нещо
обикновено в черква да видите смесен хор.
[…]

10 Варненски и Преславски митрополит Симеон, председателстващ Св. Синод на БПЦ 1883-86 и
1902-1905 г.
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Как записвах коледни песни и обичаи
Да пея аз обичах от детинство. Това ми вдъхна майка ми още от детинство, както

казах в първата тетрадка на бележките си.
Когато бях в Русе чувах как коледували, та исках лично да присъствам на Коледа

в някое село. Защото в нашето село коледували едно време, според майка ми, но в мое
време този обичай бил изоставен. В Русенско - в селото Гагаля, според един мой
приятел, най-хубаво коледували. Хващам си аз една каруца срещу Коледа и хайде в
Гагаля. Слязох на гости в поп Ненка по препоръка на моя приятел Михаил Васев, който
едно време бил там учител.  Разказах на поп Ненка /туй беше в 1889 г./  за какво съм
дошъл. Той се изсмя. Ех, каза той, намерил си какво да пишеш! Разказах му, че
народните обичаи поддържат духа на народа, тъй че ако ние сме оцелели 500 години
под турско робство, това се дължи на нашите обичаи, що сме ги поддържали толкова
години. Поп Ненко пак си поддържа своето: Ще видиш утре на Коледа как черквата ща
бъде празна. Дойде ми на ум турската поговорка: "Кой с кое си, воденичарят с
воденицата си,  че воденицата нямала вода”  и пр,  и пр...  Смръкна се по едно време и
коледарите почнаха - цялото село пламна от лай на кучета. Коледуваха няколко групи
от по 15 - 20 момъка. /Тук му е мястото да забележа, че много наши музиканти не знаят,
че коледари това са момци от 18 - 19 години и нагоре, даже до 30. И че коледари -
думата е от мъжки род и че там деца нямат работа. Някои наши дип бая авторитети
пишат коледни песни за смесени хорове, па даже един като разправя нещо за коледари
споменава коледарки. Накъсо казано, те са два наши обичаи, от които единия -
коледари  момци, а другия лазарки  за моми. Туй трябва да се знае добре. И когато се
пишат песни - коледни, да се пишат за мъжки хор. Коледарите бяха въоръжени с по
една тояга /да се пазят от кучета/, всеки окичен с чемширова китка и мнозина имаха
бъклици с вино. Няколко души имаха дисаги през рамо, за да носят подаръците.
Коледарската дружина я предвожда един наречен главатар /беше женен човек/, а след
коледарите тръгнало цялото село да слуша къде как ще пеят и главно с какво ще ги
дарят. Тъй че цялото село беше на крак праз тая нощ. Щом влязат в двора главатаря
запява, а коледарите отговарят: "Ой Коладе, мой Коладе". След свършване на една две
песни, последва вече дарението. Обикновено като свършат песните тези, които носят
дисагите извикват: "Сланина, орехи, кълчища, всичко вземаме." Излизат цялото
семейство да ги дарят. Домакинята държи един кравай /колач/и отгоре му един резен
сланина. Домакинът пък в една крина турил малко орехи, дрънка ги за да се видят по-
много. Главатарят поема колача със сланината, а орехите сипват в дисагите.
Главатарят, държейки кравая започва да благославя семейството със следните думи:
"Славите ми дружина, славите!" Дружината отговаря в хор - унисон: "Амин!" /селско
проточено "Амин"/ Главатарят почва: "Къде пътя пътуван /както говорят в с. Гагаля/
Къде стана - сталуване. Кални друми принафми,тъмни нощи приидофме. Амин. Чи
дудофми на този брат на врътата. Ни гу намерифми на легло напъдало. Той се урадва
и убрадва, чи му душле дубри гости, добри гости Кулежданци. Чи зъпретна злати скути,
злати скути и бели ръкави,  чи ни дъри дубра дарба,  дубра дарба,  прават кръст на
кравая дукату: Амин /Главатарят издига малко кравая нагоре/.Тоз кравай, който вил,
вил и привил негу викът у девету село, у десето. Да венчава и да кръщава и да
нъстригва. Та тъй са носи и подноси, къту риба у дълбине, къту сукол у нибиса, къту
паун пу булярски вратия: Амин”.

Думата „Амин”, както казах по-горе се казва от дружината.
Друг някой от семейството държи котел пълен с вино. Едни пият, други си

наливат в бъклиците. Ако семейството е по-близко на тая дружина коледари,
главатарят почва и друга благословия.

Ето я: Ималу двамъ брата близнаци, разурали гулямъ нива къту гръмутор /длан/.
Пусели белу житу йуризове; та съ йбрудилу игликъ и митликъ, тий гу пуженъли и
увършели, гулям амбар нъсипъли, гулям амбар - лешникува чирупка, тя лакът и
пулувина празна устанъла. Упрегнъли кулесница,чи йутишли нъ йуденица,малки брат
йутишъл дъ пъсе йуловите, големия йустапъл да мели брашното.
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Чи съ чудеъ и маяъ със йуденичеря дали синчкуту бръшио да зъмесят или и зъ
село да йуставят. Замесифъ гу, чи гулямъ питъ направиъ. На нокът я разплескафа, на
искра я упекуфа,чи съ чудеъ и съ маяъ дали сичката питъ да изидът, или и за малкия
брат дъ уставят. Напрегнъха се чи я изядуха. Чи им нъбъбнъ гъзицъ къту свинска
пърлицъ, викнъ той на малкия брат да дукара волувите.

Тръгнъл дъ си йутиде йут йуденица, колкото вървял, гулямия брат гняф гу
дубивъ, чи съ търкулна ут гулямата бърчинъ. Къту се търкаляли из гъзъ му фъркъше
хайрян, имъши  и зъ турския бъйрям. Минали през два бъзя, чи си удрали два гъзъ.
Минали през двъ долъ, чи си удрали двата волъ. Минали през две плочи, чи си удрали
двете йочи. Минали през трапъ, чи си ихчупили двата кракъ. Дружината: Амин.

Лицето, което предвождаше тази група коледари са казваше Иван Карачоров /от
същия записах и двете благословии/. Той знаел всички коледни песни в селото, от
когото аз отпосле написах 7—8. Тъй цяла нощ коледарите обходиха цялото село. До
зори се чуваше "Коладе, мой Коладе" и кучетата продължаваха да лаят. По едно време
отидохме на черква и наистина черквата - празна, няколко жени и мъже. На Ивановден
дружината се събрала и си разделила сланината и краваите - колачите още през
нощта.

Лазарки и коледари във Видин
В 1894 г, като дойдох повторно във Видин от Габрово, почнах да правя коледари

по типа на гагалските от Русенско. Обикновено по Коледа давахме концерт и на тоя
концерт в програмата вмъквахме един номер с коледари. Вземахме от абаджиите
селски дрехи, обличахме 20 - 30 ученици от горните класове и домакина в народна
носия. Краваи, сланина и всичко каквото трябваше за коледарите. Тая сцена правеше
добро впечатлени на гражданите. В 1904 г. ме преместиха в девическата гимназия и
моите заместници изоставиха коледарите.

В девическата гимназия пък го обърнах на лазарки. Много хубаво лазаруват в
Русе, Там има една "Мечка махала". От тая махала момите лазаруват из целия Русчук.
Стройни моми, облечени в селска носия, тъй както си ходят в махалата и правеха
хубаво впечатление. У дома идваха повечко, понеже аз добре ги възнаграждавах и
любопитствах да им чуя песните. Него ден лазарките /Лазаровден/ са особено весели,
пременени и накичени с варакладисани китки. За туй в една лазарска песен се казва:
"Лазаре, Лазаре, защо не си два деня, че да се налазаруваме". Дарбата на лазарките
/даруването/ обикновено е яйца за Великден, а и пари им давахме. Лазарките водят със
себе си едно по-малко момиче, което е добре накичено /понякога те са две/ и забулено
с розов на цвят воал, както едно време са забулвали булките. Тази малка лазарка
прави движения с ръцете под воала и играе под такта на лазарските песни.

Във Видин лазаруването било изоставено отдавна. То останало в циганките, като
начин на просия. Избрах аз от горните класове по-възрастни ученички /тук му е мястото
да спомена, че лазарките са моми, както коледарите - момци/. Поръчах на ученичките
да си намерят селски народни костюми. Ученичките това го направиха с радост.
Понеже ние в гимназията си имаме особена прическа, разрешиха им него ден да се
вчешат по селски и накичат по селски. Написах им и специални песни и тръгнахме. На
първото лазаруване събрахме 15 000 лева и 700 яйца. Когато давахме концерт, след
като тичаме най—малко 2 месеца, получаваме 3 - 4 хиляди лева.

Гражданите се надпреварваха кой повече да им даде. По този начин аз получих
за бедните ученички една сума с която им купихме плат за дрехи, обувки и пр. Тъй аз
възобнових един хубав стар обичай,  а и за бедните ученички един доход.  От тогава и
досега девическата гимназия лазарува всяка година и получава една голяма сума за
бедните си другарки.

Него ден - Лазаровден е празник за ученичките, празник е и за гражданите. Цял
град ехти от песни. Започнахме отпосле да разделяме града на няколко групи и
навсякъде лазаруване, навсякъде веселост из града.
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Когато в 1926 г. си подадох оставката, с особено писмо до директора на девическата
гимназия изпратих композираните от мен за девическата гимназия лазарски песни, за
да ги имат в инвентара на библиотеката си.

А на 40-годишния си юбилей11 получих 2 000 лева от учителското тяло при
гимназията, като хонорар за лазарските си песни.

Една част от лазарските песни са печатани от директора на музикалната
академия Д. Хаджигеоргиев в "Утра и концерти".

Коледари в мъжката гимназия
През последната голяма война  мъжката гимназия бе останала без учител по

музика и пеене и ме командироваха да преподавам и там. Сега аз наново поднових
коледарите, но не вече на сцената.

Избрах от горните класове едри ученици, поръчах им да си намерят селски дрехи
и калпаци. Избрах им главатар и рано сутринта на Коледа започнахме да коледуваме.
По-точно коледуването става срещу Коледа, но понеже за пръв път и гражданите не са
свикнали нощем да им дойдат коледари, почнахме сутрин. Коледарите придружавах аз
и учителят Пеязов. Като наближи 12 часа пратих Пеязов да се нахрани, Той като дойде,
аз да обядвам. Нахраних се набързо и отидох да ги настигна към Цар Петровата улица.
Стигнах ги в Миту Дамянов. Миту сложил на учениците маси сред двора, извадил им
един котел вино, закуски и учениците и Пеязов пият ли пият. Много от учениците като
пийнали студено вино прегракнали, други пък хубавичко се напили. Самият Пеязов и
нему се развързал езика. Веднага, за да не компрометираме делото, повиках касиерите
с парите, а на другите ученици казах да си идат, защото не сме годни вече за работа.
Прочетохме парите - до пладне сме събрали 10 500 лева. Така беше първото
коледуване. После то стана обичай и сега всяка година учениците коледуват - едно
поддържат обичая и друго един сигурен доход за бедните ученици.

Така по този начин аз оставих на девическата гимназия доход от лазарки, а на
мъжката гимназия доход от коледари.

Някои от моите коледни песни печатах в сборника на Д.Хаджигеоргиев, директор
на музикалната академия.

Видин в музикално отношение: как го сварих и как го напуснах
В 1884 г. когато дойдох за пръв път за ноти и дума не ставаше. На учениците им

беше чудно за имената на нотите. Много пъти се случваше както си вървя из улиците
някой ученик, скрил се зад врата и вика:"До, ре!" Други: "Сол-пипер!" Идеше им на смях.
А когато искаха да говорят нещо за мене казваха: "Оня учител дето свири на „лаута”.
Думата "цигулка" не се чуваше. Не зная да е имало някъде пиано във Видин.

В 1894 г. повторно идвам във Видин от габровската гимназия. Ще даваме вече
концерти по модерен начин, но пък няма пиано да акомпанира солата. В целия град
имаше само две пиана. Едното на  д-р Захари Димитров, а другото на едно семейство -
Капанови. Първото на можеше да ни послужи, защото беше цели два тона по-ниско и
разстроено. Второто беше добро, но голям роял. Когато ще даваме концерти специална
комисия, избрана от учителския съвет, ще иде в Капанови да моли дано дадат пианото
си. Но ето неудобство: пианото голямо, не може да се изнесе от стаята. Ще трябва
нещо да се изкърти от стената около вратата и ние сме готови да платим всичко само и
само да го дадат.

Най-после една година дадохме един концерт с учениците и гражданския хор и
взехме нещо около 800 лева. Читалището прибави нещо и купихме едно пиано, което
макар и повредено е в театъра.

Председател на читалището беше д-р Захари Димитров - директор на
гимназията. И щом като пианото щеше да бъда за гимназията Захари Димитров ми

11 5-6 май 1924 г.



24

каза: "Ех, аз съм председател на читалището, все едно пианото си е пак наше!" След
една, две години взеха да ни взимат кирия от  читалището, когато си служим с него.
Сега /1924 г./ когато си правих 40-годишния юбилей, не зная дали във Видин няма
повече от 50 пиана.

Как се разпространяват моите романси и песни
Аз през цялото си учителство, като баща на 5 деца всякога страдах от

безпаричие, та нямах възможност да печатам.
Но за туй пък в девическата гимназия свършиха 21 випуска и моите песни съм

учил в клас с ученичките си. Почти всичките ми романси те знаят от клас и те ги
разпространяват из България. Рядко има ученичка, която е свършила 8 клас при мен да
не знае моята Berceuse - майчина песен, с която майките да приспиват децата си и с
която песен още от люлката да възпитават децата на благородство, безстрашие и пр.
Аз не си щадя труда за моя ученичка,  като ме помоли чак от оня край на България:
"Прати, господин учителю, еди кой си романс или песен, дето я пеехме в клас!" Сядам и
пиша без никакъв хонорар.

Как записвах и събирах народни песни
Да се записват, да се събират народни песни не е твърде лесна работа. Не е

като друго нещо - за да пееш трябва да имаш разположение, настроение, както
казваме, а при чужд человек туй нещо е още по-мъчно. Често пъти е ставало нужда да
употребя какви ли не дипломации. Отивам най-напред при кмета на селото, и си
показах открития лист. "Сега, господин кмете, ще ме заведете при онези ваши хора,
които знаят най-добре да пеят!" И тръгнахме: селският кехая взе от канцеларията
масата на главата си, кметът взе стол /понеже в село рядко хора имат това удобство/ и
аз подире им. През където минахме лавнаха кучета, ще ни с'ядат. Най-после отиваме в
къщата. Кметът казва: "Този човек иска от вас песни /без много церемонии/. Тогава аз
вземам думата: „Бабо Стано, или, бабо Иванке, аз ида от София. Научихме се там, че у
вашето село най-хубаво пееш ти. Па знаеш, ние, хората сме смъртни, като умре човек с
него ще си идат и песните. А тези песни ще трябва и други да ги знаят. Ето защо, бабо
Стано, ще ми ги изпееш и аз ще ги напиша. Тези песни ще ги чете царят. А под песните
ще бъде написано и твоето име. И като поменик ще го четат 100 години и ще те
поменуват.” Този случай ми се падна в село Девня12, Варненско. Баба Стана има две
дъщери и те отговарят за майка си: „Бре, чичо, ти луд ли си? Кой му се е сега допяло,
видиш ли,  харман ни чака!”  „Не знаеме да пееме ний!”  Кметът и той взема думата,  но
нищо не помага. Най-после  казвам аз на баба Стана: „Бабо Стано, то няма да стане
нищо, ама да не си ида напразно, аз да ти попея! Ти бабо Стано, познаваш ли в село
Тестиджии13 баба Иванца?" Обажда се баба Стана и казва: "Льо, че тя ни е наша
снаха!" "Е, тогава още по-добре! Ето, сега ще ви попея нейните песни." И захващам  аз
една по една да пея песните на баба Иванца. "Ама пък че глас има баба Иванца, ще се
помни името й дорде си побъде!" Дъщерите на баба Стана, па и тя стояха навън пред
прага на стаята, бяха клекнали, не смеяха да влезнат вътре при мене. По едно време
току се вмъкнаха вътре, че като захванаха една, две, три, та около 30 песни. Дойде на
ум българската поговорка: "Дават му пара да захване, дават му грош да спре, а той не
спира." […]
[…]

Едно внимание на Св. Синод
Известно е, че аз за моята смела реформа - в черква да пеят смесени хорове,

бях преследван от духовните власти. На юбилея ми14 стана един поврат: Св.Синод ми

12 Дн. гр. Девня, обл. Варна.
13 Дн. с. Житница, обл. Варна.
14 6 май 1924 г.
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прати награда от 2 000 лева за моята дейност в черквата, за моите духовни
композиции. Туй ме много зарадва, макар и късно - най-после Св.Синод призна, че един
смъртен, какъвто съм аз, направи нещо за въздигане на нашата черква.

Моето „0 тебе радуется” - молитва за през великите пости е един паметник. За
сега по-хубаво, по религиозно в България от него няма. Пеят го на много места из
България. Пеят го и в тукашната черква.

Интересни са нашите духовни власти във Видин: както на 30-годишния ми15, тъй
и на 40-годишния ми юбилей не взеха участие. А аз още в 1884 г. г. им направих първия
хор въз Видин от учениците на Скобелевата реална гимназия. И най-много си трових
живота с Видинската черква, това е най—важната ми работа. Дойде ми на ум
народната поговорка "И без петли се съмва".

Във Видинската черква настоятелите обикновено са партизани, а аз през
досегашния си живот не съм никакъв. Черковните настоятели във Видин повече
дохождат не да въздигнат черквата, а ако може нещичко да ограбят. Помня отдавна
едни черковен настоятел се застреля, след като ограби касата на черквата. Сам лично
съм виждал как си пълнят джобовете от събраните в дискоса пари.

[…]

В кои списания съм сътрудничил16

1/ В списанието „Светлина” съм печатал песните: „Дойчин войвода”, „ Богдане, бог до те
убие”, „Марините  вежди” в книжките му от 1894 г. Списанието се издаваше в Пловдив.
2/ „Сборник за народни умотворения”, издаван от Министерството на народната
просвета. Там са печатани песни от Видински, Шуменски, Ески Джумая, Русенски окръг
и др. - том IV, том VI и том ХІ, между които многото песни и 20 народни хора от кавал,
гайда, гъдулка и пр.
3/ В „Български преглед” години II и III - рецензии на учебници
4/ „Училищен преглед” година V - рецензии
5/ „Музикален вестник” - духовни и светски песни
6/ „Музикален преглед”, издаван и Силистра. Между другото в това списание е печатан
„Мануш войвода” /1906 г,/, „До моето първо либе” - елегия от Хр.Ботева.
7/ „Музикален сборник” от последната война, издание на Военното министерство
8/ „Вечеринки и утра”, издание на Д.Хаджигюргиев - директор на Музикалната академия.
Там са печатани коледни, лазарски други песни
9/ ”Музикален живот”
10/ „Родна песен”

Михайлов Стоян и отзивите за моите романси и песни
Михайлов Стоян е българин от родители из гр.Сливен. В Кримската война много

българи от Сливен, за да не бъдат избити от турците, щом се изтеглела руската войска
от Балканския полуостров, преселили се в Русия или отишли след руските войски. Там
и сега има цели колонии от българи. Даже има народна песен от тия времена: „Телалин
вика из Сливен града: който ще бяга да бяга, че турци колят и бесят”.

Младото поколение от тия българи почти е забравило и български или говори на
един полубългарски полуруски език. От тих е Михайлов Стоян. Надарил го бог с хубав

15 30-годишнината от учителската дейност на Р. Коджаманов съвпада с 20-годишнината от
създаването на смесения хор в гр. Видин - 1914 г. Двете годишнини са отбелязани с концерт от
композиции на Р. Коджаманов. Из частта „Моите юбилеи”: „[…] Черковното настоятелство
пратило поп Георги да ми донесе една икона, като подарък, понеже имам работа с черквата.
Поп Георги дошъл до градската градина, въртял се там, и не влязъл в театъра да ми я поднесе.
[...]”
16 В ляво на полето баща ми  Тихомир Коджаманов с написал допълнително следния текст,
отнасящ се вероятно за трите песни "Дойчин войвода”, "Богдане, бог да те убие" и "Марините
вежди”: „Записани в  Габрово по всяка вероятност през годините 1891-1892”. Бел. Л. К.
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тенор и се посветил па операта като прочут и известен в Русия българин-тенор. След
30 годишно пеене из Русия почувствува се българин и дохожда България и започва де
пее предимно български песни, които е слушал от майка си и баща си. И тръгва из
България от град в град да ги пее. Той е и основател на нашата първа оперна дружба, в
последствие се обърна на Народна опера.

Аз за първи път чух българин, които тъй хубаво да пее народните ни песни. Той
бе феномен /това бе през 1897г./ И тогава в мене се затвърди това мнение, което си
имах за пародиите песни: Че за да запее един човек българските народни песни, освен
дето да ги преживява, но и из неговите жили да тече българска кръв. Аз и досега не съм
чул, който да е да ме трогне със своето хубаво пеене на родна българска песен. На
втория ден от идването му във Видин, след като го слушах на концерта му, явих се при
него, където беше на хотел и се запознах. Между  другото изпях му моята „Дойчин
войвода”. Той както седеше скочи и ми подаде ръка: „Е, че Вие сте ми добър
конкурент!”  Изпях му и моята „Я надуй дядо кавала”.  Веднага ми заяви:  „Г-н
Коджаманов,  моля дайте ми нотите на тия ваши песни!”  Отидох си в дома и му ги
преписах от тетрадките си. Той се върна в България втори път в 1907 г. Когато се беше
върнал втори път пък му дадох моята „Мануш войвода”  и „До моето първо либе”  -
елегия.

При второто му идване в 1907 г, той, както споменах по-горе, бе се заловил вече
да основе Народна опера. Ето що ми пише: /писал ми е повече писма, но запазил съм
само две/: „От нашите статии по вестниците, Вие знаете,че ние се грижиме да основеме
българска опера. Тази идея ние поддържаме и в пратената Ви брошура...София 14. XI.
1907 г.” /писмото е печатано/. На долната част на печатаното писмо има празно поле и
там Михайлов Стоян саморъчно ето какво ми пише:

„П. П. Помните ли нашата встреча /думата е за нашата среща за първи път във
Видин, когато аз се запознах с него и му пях мои те песни/.

Вашите писни /не знаеше още добре български/ „Я надуй, дядо кавала” и „Дойчин
войвода” пея на всеки концерт.

Ваш: К. Михайлов Стоян”

Друго саморъчно писмо от гр.Русе с дата 7 септември 1907 г. ето що ми пише:
„Мили колега,
Още не се върнах в София и не зная що се върши там.  Вашите романси

навсякъде имат голям успех и се харесват от всички. Продължавайте да записвате
народни песни и да компонирате свои произведения. Никакъв труд даром не пропада.

Мой поздрав на всички видинци.
Ваш: К. Михайлов Стоян”
През юни 1914 г./ако не се лъжа/ бай Стоян, както го наричахме, отива в София

при една зъболекарка да му извади един зъб. Тая жена зъболекарка, освен зъба му
изважда и душата. От нечистите инструменти става инфекция и бай Стоян в три дни и с
големи мъки умира. Ето още един случай за да потвърдя моето мнение, което казах
като директор за женските работи.17

Бай Стоян се бе оженил за една русчуклийка Вера Михайлова, или както я
наричаше Верушка. След смъртта му Верушка му продала тетрадките на Маджарова -

17 През 1921 г. Р. Коджаманов получава назначение за и. д. директор на Девическата гимназия,
служба която изпълнява три месеца, според спомените му. Из частта „Коджаманов - директор?
Хем на едро!”:  […]  В разстояние на 42  години учителство аз имах много случаи да работя с
жени, но право да си кажа оценката за жената е, че нейната работа никак не може да се сравни
с мъжката, Жената, според мене /това е, може да си помисли някой за назадничаво, но е мое
мнение/ има едно хубаво назначение. И там тя е недостигната от мъжа. А това е: да си гледа
децата, да ги бави, да ги чисти и пр. и пр. Да си гледа кухнята, къщата. Поговорката казва:
„Къща без жена,  мъж без пари -  огън да ги гори”.  Инак всичките й работи са чисто женски и
нямат тази стойност на мъжа. Така е то навсякъде — и в училище, и другаде […]”
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продавачка на ул. „Леге” на ноти и пр. В тия тетрадки са и моите песни. Мадам
Маджарова сега една по една песен ги печати без мое съгласие - „Из репертоара на
Михайлов Стоян” /песни, които той обичал да пее, това ще рече из репертоара/. А бай
Руси Коджаманов /бивш директор на едро/ ги гледа по витрините на магазина на
Маджарова. Разбира се, че всички по-видни музиканти в България знаят, че това са мои
композиции - на Коджаманова, но колко струва /колко пари ми чини/, когато Маджарова
печели с моя труд.

Същата напечата и някои песни на Добри Христов без негово съгласие и от
същите тетрадки що ги е продала Верушка. Едно време бяхме се сдумали с Добри
Христов да я дадем под съд за авторско право ... но и досега не сме завели дело. И уж
все ще направим това, но моето безпаричие ме въздържа, защото и за това трябва да
се харчи.

По-важните мои песни и романси*, които имам в тетрадките си18

Освен народните песни в министерските сборници, освен 20-те народни хора
записани из разните краища на България, освен останалите непечатани народни песни
от русенските села, Девня, Тестеджии, Равна19 Кривна20, Габровско, Дряновско и
Видинско и следните:
1/ „Я надуй дядо кавала” - поезия Хр.Ботев, романс
2/ „До моето първо либе” - елегия от Хр. Ботев
3/ „Майци си” - романс, поезия от Хр. Ботев
4/ „На прощаване” - романс, поезия Хр. Ботев
5/ „Лунна нощ” - романс, поезия от Ив. Вазов
6/ „Черней горо, черней сестро - романс
7/ „В България слънцето по-силно грее - дует, поезия Бобевски
8/ „Памятник Капитану Андрееву” - романс, поезия от Бобевски
9/ „Среща на българските царе” - балада, поезия Ив.Вазов
10/ „Сън ли бе това? Македония свободна?” - романс
11/ „Berseuse -  майчина песен”, поезия Ст.Стамболов
12/ „Бойка-песнопойка” - романс, поезия Бобевски
13/ „Меланхолична серенада
14/ „Да бяха горчиви мъки цъфтяли” - романс, поезия Бобевски
15/ „Дойчин войвода” - песен
16/ „Мануш войчода” - песен
17/ „Рай до рай” - на два гласа, поезия Пенчо Славейков
18/ „Марините вежди” - песен
19/ „Горда Пирин” - романс, поезия Бобевски
20/ „Холам, Димитре” - песен
21/ „Години, години” - песен
22/ „Дружина вярна” - песен
23/ „Мечка за ухо водеше” - песен
24/ „Кара Димитър” - песен
25/ „Неда пере край реката”
26/ „Добре ми дошел, Драгинко”

Китки:
1/ „Мануш войвода”
2/ „Де се е чуло и видяло”
3/ „И вий гори, тъмни гори

18 В страни на полето със знака * дядо е написал: Романс ще рече - художествена песен в
народен или всесветски дух. Бел. Л. К.
19 с. Равна, обл. Варна.
20 с. Кривня, обл. Варна.
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4/ „Девойка е ружи брала”
5/ „Хай Недо, болярско чедо
6/ „Ти пули” - от българска македонска песен
7/ „Чие е ово девойче” - от българска македонска песен

За пълен хор:
1/ „Привет дяду Вазозу” - по случай 50-годишния му юбилей
2/ „Химн на изкуството” - текст Тома Маринов21

3/ „Бдинци” - марш на легендарните бдинци22

4/ „Раковски марш” - поезия от Л.Каравелов
5/ „Майски марш” - поезия К. Величков
6/ „Бдински юнак” - посветен на бдинските  юнаци
7/ „С крилата ла орела” - марш, поезия Бобевски
8/ „Заточение на владиците”
9/ „Скаутски марш” - посветен на видинските скаути
10/ „Капитан Никола”
11/ „Постилай, раздигай”
и други още.

Духовни /молитви/
1/ „0 тебе радуется” - пеят я на много места и във Видин
2/ „Свети боже”
3/ „Свети боже” - погребално
4/ „Кресту твоему”
5/ „Бог господ”
60 песни за деца от забавачница, основно училище и прогимназия. Готови за печат.

Как хармонизираха народните ни песни братята чехи — първи капелмайстори
след освобождението ни23

В 1890 г. - праз пролетта за вторий път се срещнах с нашия велик българин д-р
Иван Шишманов в гр.Русе. Той бе в това време началник на средното образование при
Министерството на народната просвета - Живково време24.  Бе дошел на ревизия.  А
мъжката гимназия в Русе, нещо преди година, бе станала държавна. В Русе - над самия
Дунав имаше едно здание с малка градинка, което се казваше „Ислях хане”, вероятно
турско название. Там всяка вечер свиреше полковата музика под диригентството на
капелмайстора Карел Улрих - человек много енергичен, много способен. Съдържателят
на хотела бе чужденец. Па даже и келнерите чужденци, които постоянно викаха: „И две
бири истрански” - толкова знаеха български. Там идваше елитът на гр. Русе да пие
донесената от странство бира и да слуша музика. Намерихме с д-р Шишманов и ние
отидохме. Седнахме до една маса, на която имаше програма на пиесите, които ще се
изпълнят тази вечер. Между тия номера имаше и един номер „Български подпури”,
което на наш език ще рече китка от български народни песни. Тъй наричахме едно
време китките от народни песни. Произходът му е от френски.

21 Учител по рисуване в гимназията - Видин. Бел. Л. К.
22 В своите бележки на нотната тетрадка дядо ми е записал, „че това е истинската мелодия на
този марш, а популярната е била пригодена от капелмайстора на 3 бдински полк - някакъв
италиански марш. Това е станало, защото разбития полк не е могъл да получи навреме
партитурата с марша, съчинен от дядо. За пръв път маршът е изпълнен от ученическия хор при
девическата гимназия във Видин.  Бел. Л. К.
23 Препис от отделна неномерирана от дядо Руси тетрадка. Бел. Л. К.
24 Георги Живков - министър на народното просвещение в кабинета на Ст. Стамболов /1887 -
1894 г./.



29

След като слушахме това-онова, дойде ред и на българските народни песни.
Шум, гюрултия - изпълниха се. Спогледахме се с доктора. „Аз не разбрах нищо!” - каза
той. А д-р Шишманов познаваше народните ни песни повече от всеки другиго. Аз
добавих на смях „Забравил Улрих да напише названията им и аз ги не познах!”

Разделихме се много весело - посмехме се на Улриха, на хармонизацията му.
Не само Улрих хармонизираше така; след братята чехи много години под ред го

правеха и българи, като мислеха че тъй трябва да се хармонизира. Тъй са ни учили.
На думата си: Нашата народна песен е простичка, наивничка; песен на народа,

страдал 500 години, оплаква страданията му. Тя не обича да бъде затрупана с модерна
хармония, което е направил Улрих. Аз я оприличавам на една скромна, здрава
българска мома, метнала сърпа на рамото си с чехлите в ръце и тича като сърна на
нивата. Сега обаче Улрих я е облякъл в модерен костюм, стегнал я в корсет, обул я в
обувки с 4-5  пръста високи токове.  И нашата мома не може да върви.  Ние не сме
свикнали да я гледаме в тоя костюм,  или с други думи:  не сме свикнали тъй да я
слушаме. Ние искаме късичката народна песен да плава над хармонията25. За нас в
робските години не си чувал, не си слушал хармонизирана народна песен и... сега я
слушаш тъй затрупана, та ти се вижда съвсем ново нещо.

Не е дадено на чужденец, ако и да е най-славния артист, да ти изпее българска
народна песен. Тук задоволително може да го направи само един българин, на комуто в
жилите тече българска кръв. Българската народна песен кога се пее, пее се и между
редовете, или по-право и между нотите. Следователно и за хармонизацията е тъй:
българин ще трябва да ни научи да си хармонизираме народните песни. Нашите
народни песни са типични със своите много видове тактове и със своите много видове
ритмични деления. Тази им типичност ние трябва да запазим. На младини обиколих
няколко окръга да запиша песни за себе си. Не писах каквото ми падне: писах което ще
ми послужи за хор, за оркестър, защото в първите години след освобождение то ние
нямахме от нищо нищичко. Учителят ще трябва сам да си създаде нещо народно. А то
бе в селото. Едно нещо още: нигде не намерих народна песен от хармоничния вид,
миньорна. Нашите, от миньорен вид песни, все са от натуралния вид. Туй е едно мое
лично мнение: и при хармонизацията им нека си останат в натурален вид. Според мене
ние това го донесохме от другаде. Няма защо да бързаме: едва изминаха 20-30 години
откак взехме да се събуждаме музикално. А 20-30 години за издигането музикално на
един народ са нищо.

Ние имаме няколко млади хора, които работят на прав път за хармонизацията на
народните ни песни. Покойният ни  прочут артист Михайлов Стоян ми бе личен
приятел, от когото за спомен притежавам няколко писма. Той при лична среща ми
казваше: „Обиколих цяла България, запознах се с всички музикални сили. Най-добро
впечатление ми направи за добро разбиране на народните песни, за тяхната
хармонизация - Добри.” Аз зная, че г-н Добри Христов не е напълно доволен от
издиреното по отношение на българските народни песни. За тази работа не трябва да
се бърза, защото ние нямаме наш Глинка, наш Рубинщайн, наш Чайковски - стари
майстори, да ги подражаваме, да ги догонваме.

Спомням си по този случай за един музикален конгрес в Русия, нещо преди около
45 години. На конгреса присъствували делегати от цяла Русия. Не помня кому беше
хрумнало от делегатите да зададе на конгреса следния въпрос: „Младото музикантство
докъде е достигнало на старите майстори Глинка, Рубинщайн, Чайковски и други?” На
заседанието се повдигнала цяла буря: едни предлагали, че са стигнали до коленете на
старите майстори,  други - до пояса им, а трети, още по-претенциозни, че са стигнали
до шията им. Не могло да се дойде до някакво решение, защото са се появили много
оратори,  та оставили за следващия ден да се изкажат всички.  На следния ден пак

25 В страни в полето пояснено: хармонията малко да я подкрепи, малко да ни стане по-ясна.
Бел. Л. К.
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буря... Решението било: „Стигнали са до петите на старите майстори!” И туй е в една
вековна държава!

А ние, ние, които  почваме от а, б, и то отпреди 20-30 години се чудим, че не сме
намерили разковничето за хармонизиране на народните ни песни. Нашите Глинка,
Рубинщайн, Чайковски - на прав път са вече. Една молба към тях - да запазят родното,
нашето си. Нека родната ни песен си остане тъй типична. В това именно е нейната
красота.

гр. Видин, август 1933 г.
Руси Коджаманов
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ЗА РОЛЯТА НА ПРОВИНЦИАЛНИТЕ УПРАВИТЕЛИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА
РИМСКАТА РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА В ДОЛНОМИЗИЙСКАТА АРМИЯ

Олег Александров

ABOUT THE ROLE OF LEGATUS AUGUSTI PRO PRAETORE IN THE PURSUE OF
ROMAN RELIGIOUS POLITICS IN THE LOWER MOESIAS ARMY

Oleg Alexandrov

Summary

Modern historiography separates the religion in the Roman army in two great parts - official
and unofficial. Unofficial religion connects to the personal religious concepts and preferences
of the particular soldier. The official religion includes those cults and rituals that have been
compulsory for implementation by each of the soldiers. Cults and rituals are identical not only
for the whole military unit but for all military troops throughout the Roman Empire. Part of the
religious system in the army has been successfully reconstructed thanks to the discovered
Dura-Europos papyrus, named Feriale Duranum. The document is work of the Emperor's
administration in Rome and doesn't concern the special regional features of the religion along
the limes in Fore-Asia. The calendar is with over regional, imperial-wide character and
probably has been possessed by every military unit in the Empire, but at least with rank of
cohort. The military rituals and ceremonies are strictly regulated, including different
celebrations, parades, military oaths and etc. The monuments from Novae prove in practice
the main role of primipilus (primus pilus) in the legion's religious life. But what is the
connection between central administration in Rome and primuspilus? In our opinion main role
in the pursue of roman religious politics in the Lower Moesia's army plays Legatus Augusti pro
praetore of the province. Inscriptions, made by (or erected in the presense) Legatus Augusti
pro praetore, are found without exception in roman castra, castella and viae militaris and have
official character. They are dedicated to deities from the official pantheon for the prosperity of
ruling Emperor. By raising these monuments, the provincial governor cares for the worship of
the official cults, and thus for admiration of roman state's power and might.

Съвременната историофафия разделя религията в римската армия на два
големи дяла - официална и неофициална (Helgeland 1978, 1470; Popescu 2004, 7).
Неофициалната религия e свързана с личните религиозни представи и предпочитания
на отделния войник. Характерно за нея е голямото разнообразие от почитани култове.
Причина за това разнообразие е пъстрият етнически състав на римската армия,
особено след I! в. Свободно се изповядват религии, проникнали в империята от
новозавладените територии. Безконфликтно съжителстват римски, келтски, германски,
тракийски, източни и др. божества. Свободното си време римският войник прекарва
извън стените на лагера. Голяма част от почивката си отделя в религиозни действия,
свързани с почитания от него култ. Нерядко войници изпълняват функциите на жреци
или като обикновени адепти или мисти отделят дължимото на родния култ или на култа,
към който са приобщени по време на своята служба, или който почитат, повлияни от
модата. В системата на неофициалната религия не съществува унифицираност, строги
правила и йерархия. В малките религиозни колегии (особено в мистериалните култове),
дори е възможно военни с висок ранг да заемат по-ниско стъпало в религиозната
йерархия. Храмовете и светилищата на тези култове се намират извън военния лагер.
По-често са в близост до него, но понякога са отдалечени и войникът трябва да измине
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значителни разстояния, за да направи своя оброк. Най-често оброците са правени лично
от войника, но нерядко се отнасят за цялото му семейство. Покланяйки се на боговете,
които почита, обикновено отправя молитва за здраве, спасение, съхранение или
благодарност за вече постигнат успех. Едни от най-почитаните култове са тези кьм
Асклепий, Диана и Аполон, Херакъл, Митра, Юпитер Долихен, Тракийския конник,
Силван и др.

От своя страна официалната религия включва онези култове и обреди, които са
задължителни за изпълнение от всеки войник. Култовете и обредите са еднакви не само
за цялата военна единица, но за всички военни части из всички краища на Римската
империя. Военните церемонии са строго регламенгирани и включват различни
празници, паради, военни клетви и др. Във връзка с тяхното провеждане се освещават
ари и постаменти (със статуи), които се издигат както от определени лица, отговорни за
религиозния живот в лагера, така и от името на военната единица или част от нея. В
наши дни единственият оцелял списък с официални военни празници от времето на
Римската империя е Ferialе Duranum и по тези причини информацията, която ни дава е
от голямо значение. Ferialе Duranum с един от латинските папируси от архива на
римския гарнизон в Дура Европос. Открит е през археологическия сезон на 1931 -1932 г.
в храм на Артемида (Artemis Azzanathkona) (Rostovtzеff 1934, 351-378). Свързан е с
дейността на cohors XX Palmyrenorum. Най-вероятно първоначално документът се е
съхранявал в официума (officium) на кохортата (Fink, Hoey, Snyder 1940, 11). Папирусът
е бил навит на руло с ширина около 0,23 м и дължина около 1,20 м. Върху папируса е
изписан текст на латински език в 4 колони, приблизително по около 0,25 м всяка.
Първата колона съдържа 29 реда, а втората 28 реда с приблизително по 60 знака във
всеки ред. Броят на редовете в колони 3 и 4 е неизвестен, поради фрагментарността на
документа. Според изследователите има ясни следи от често използване преди да
излезе от употреба. Създаването му се датира по време на управлението на
Александър Север (222-235). най-вероятно в годините 225-227 г.

Благодарение на него е реконструирана почти цялата военна религиозна година.
Документът показва, че религиозните празници на армията са преди всичко тези на
жителите на Римската империя. В календара не се явяват богове, произхождащи от
Дура Европос. Няма и празници, свързани с неофициални култове. Само военни
празници, римски богове и преди всичко императорския култ. Това е и едно от
доказателствата, че календарът е съставен в столицата на империята - Рим.
Календарът, следователно е с надрегионален, общоимперски характер и вероятно е
притежаван от всяка военна единица. От съдържанието може да се съди, че
периодично е обновяван. вероятно в началото на управлението на всеки нов
император. Без съмнение, новите варианти са разпращани из империята на всяка
военна част, поне с ранг на кохорта, ако се съди по мястото на откриване на
разглеждания документ - лагерът на cohors XX Palmyrenorum. Също толкова вероятно е
воените части да не са получавали нови календари, а да са известявани само за
промените, които да извършат във връзка с възкачването на даден император.

Календарът от Дура Европос отразява по най-добрия начин официалната
религия в римската армия. Празниците могат де се разпределят в три категории:
обществени празници, свързани с римски божества; военни празници и церемонии;
императорски култ. Feriale Duranum включва следните фестивали от цивилния живот:
Квинкватрия (Quinquaria, II, I), Нептуналия (Neptunalia. II, 22), Сатурналия (Saturnalia, IV,
7-8), също и по-малко популярните Natalis Urbis Romae (ІІ, 5), Vestalia (II, 15), Circenses
Salutares (II, 25). Военните празници и церемонии са свързани с: свещената клетва на 3
януари; празнуването на едно от трите ежегодни плащания и уволнението на
ветераните на 7 януари; Rosaliae Signorum на 9 и 31 май и вероятно други, които не са
запазени в повредения документ.

Безспорно най-застьпен е императорският култ и култът към Капитолийската
троица. По-голямата част от празниците (27 от 41) са свързани с честване на
годишнини на действащия император или на вече покойните императори. На 13 март
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се отбелязва годишнината от възкачването на управляващия по-това време император
- Александър Север (222-235). На 26 юни се отбелязва денят на получаването от него
на toga virilis. Празнува се и денят, в който за пръв път става консул. Учудващо е, че в
календара все още е запазен споменът за Германикус, племенник на император
Тиберий (14-37). Проявил се като отличен войн, той е почитан от армията, която
отбелязва рождения му ден на 24 май.

Преди около 30 год. след детайлен анализ на данните от епиграфските
паметници от лагера на Legio I Italica, полският учен J. Kolendo направи съществени
изводи относно функцията на пьрвия центурион от първа кохорта (primus pilus). Стана
ясно,  че освен военна,  примипилът има и ръководна религиозна функция.  Той е
офицерът, който се грижи за почитането на официалната религия, устройването на
военните паради, празниците и свързаните с тях жертвоприношения. Достъп до
военния календар е имал именно той. Чрез него целият легион е изразявал почит към
официалните държавни и военни божества. Голяма част от издигнатите в лагера на
Legio I Italica посвещения са открити in situ в принципиите на Нове (Kolendo 1980 (1982),
49-60). Остана обаче открит въпросът - каква е връзката между примипила и
имперската администрация. Според нас най-логично е това да е управителят (legatus
Augusti pro praetore) на всяка отделна римска провинция. Считаме, че именно той играе
главна роля в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия.
Това твърдение се подкрепя и от наличната изворова база - епиграфските паметници
от провинцията, издигнати от долномизийските управители или в тяхно присъствие.
Пратениците на императора стоят начело на долномизийската армия (exertcitus Moesiae
inferioris) и са главнокомандващи на легионите и помощните войски в провинцията.
Седалище на пратеника на Август е западнопонтийският град Tomis. Оттук произхождат
голям брой надписи на провинциални управители. В повечето случаи, обаче, те не са
посветителни, а са свързани с административната и обществената му дейност или са
издигнати чрез него от гражданите на Tomis. По-долу представяме важните за нашето
проучване посвещения, които са издигнати в качеството му на главнокомандващ и
които засягат армейският религиозен живот. Паметниците са открити в няколко от
основните военни пунктове на десния дунавски бряг, във вътрешността на провинцията
и по трасетата на стратегическите военни пътища:

 1. Novae (ILBuIg 272; IGLN 25): А - I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Depulsori / [pr]o salute
d(omini) n(ostri) / [M(arci) Aurel(ii) Seven Ale]/[xandri] Pii Felicis /Aug(usti) / G(aius) Baienius
G(ai) f(ilius) Claui/dia (tribu) [I]anuarius Cele/ia p(rimus) [p(ilus)] leg(ionis) I Ital(icae)
Seve/rianae ex voto posu/it. Б - Dedic(atum) IIInon(as) Oclobres /Albino et Maximo
c[o(n)s(ulibus)] / per L(ucium) Mantennium Sa/binum leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / et
Servaeum Corne/lianum leg(atum) leg(ionis). В - [A]diutrix legio prim[a] tirone /probat[o] / [---
c]aliga prima cu[m] compare / cent[urio]ne / [---]cto Baienium / [---] / [---]AC[---]VMA felice / [---
]pot[--- ---]M/[---] / DOM [---R]omam misist[I] / [---] / [---]SA lovi [---prim] us piIus tibi
/San[cto]/[ex] voto posuit PO[---Ia]nuarius /a[ram?]. Пиедестал от варовик (силно
фрагментиран, част В съдържаща, 50 фрагмента), вис. 2,04 м, шир. 1,04 м, деб. 0,93 м,
вис. на буквите 0,046-0,058 м, р. 1. - 0,083 м. Дата: 5 октомври 227 г.

2. Novae (CIL III 7591=6224; ILBulg 282; IGLN 12): A - Dis Militaribus Genio Virtuti
A/quilae Santc(tae) signis/que leg(ionis) I Ital(icae) Seve/rianae M(arcus) Aurel(ius) /Iustus
domo Ho/rJ/rei Margensis mu(nicipii) Moesiae Superio/ris ex (trecenarius) p(rimus) p(ilus) /
d(onum) d(edit). Б - Dedic(atum) XII kal(endas) / Oct(obres) Iuliano / II et Crispino /
co(n)s(ulibus) / [pe]r Annium Italicum/ leg(atum) Aug(usti) pr(o)pr(aetore). Ара от варовик
(хотнишки камък), вис. 1,61 м, шир. 0,79 м, деб. 0,67 м, вис. на буквите 0,03-0,045 м.
Дата: 20 септември 224 г.

3. Novae (ILBulg 268; IGLN 47): А - Signum originis /pro salute dominorum n(ostrorum)
Imp(eratorum trium) /Severi et Antonini Aug(ustorum duorum) [et P(ublii) Septimi(i)]/ [Getae
nob(ilissimi) Caes(aris) et Iuliae Augustae / matris Augusti [et Cae]s(aris) et kastrorum /
M(arcus) Aurelius M(arci) f(ilius) Aelia (tribu) / Paulinus Oviliavis p(rimus) p(ilus) / leg(ionis) I
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Ital(icae) Aquilae d(ono) d(edit). Б - Felicissi[mis tem]/poribus dd(dominorum) [nnn(ostrorum
trium)] / imp(eratore) Anton[ino Aug(usto)] /ter [et Geta Caes(are)] / iterum co(n)s(ulibus)
i[dibus] / Mai(i)s dedi[cante] / Iul(io) Faustin[iano] / Co(n)s(ulari) et Val(erio) 0[---]/tiano
le[g(ato) (legionis). Пиедестал от варовик вис. 0,83 м, шир. 1,39 м. деб. 0,47 м. Дата: 15
май 208 г.
 4. Novae (ILBulg 288; IGLN 18): [Aesculapio et Hy]giae leg(io) [I ltal(ica) ---]/[---
dedicatum per T(itum) Vitrasium Po]llionem l[eg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)].
Архитрав от варовик (фрагмент), вис. 0,37 м, шир. 0,40 м, деб. 0,55 м. Огкрит е на
територията на валетудинариума. Дата: 156-158 г.
 5. Durostorum (CIL III 7474): I(ovi) 0(ptimo) M(aximo) /pro salute Imp(eratoris)
Caes(aris) T(iti) Aeli Ha/driani Antonini Aug(usti) P[ii] e[t] Ve/ri Caes(aris) templum et statuam /
c(ivibus) R(omanis) et consi(s)tentibus in / canabis Aelis l(e)g(ionis) / XI Cl(audiae) /Cn.
Oppius Soterichus et / Oppius Severus fil(ius) eius / de suo fecerunt. Dedica/tum est per Tib.
Cl(audium) Saturni/num leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) Tib(erio) Cl(audio) luli/ano
leg(ato) Aug(usti). Мраморна плоча, вис. 0,79 м, шир. 0,79 м, деб. 0,40 м. Дата: 145 г.
 6. Durostorum (Доневски 1976, 61-63): Divinib[u]s Ro/mae Aeternae / Ge[ni]o
provin/ciae Moes(iae) Inf(erioris) / Dom(itius) Antigo/nus vir c(larissimus) leg(atus) Aug(usti)
/pr(o) pr(aetore) cum Pompeia / Ара c(larissima) f(emina) coniuge / et Domitiis An/tigon(us) et
Ant(igonus). Варовиков блок, вис. 0.85 м, шир. 0,57 м, деб. 0,60 м, вис. на буквите: 0,055-
0,06 м. Дата: 235-236 г.
 7. Durostorum (Доневски 1976,61-63): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Sal[uta]ri / Iunoni
Reginae / ceterisque / Diis inmortalibus / [S]ilvius Silvanus / v(ir) p(erfectissimus) praeses
prov(inciae) / Moesiae Infer(ioris) /pro salute sua / et suorum votum / solvit. Блок от варовик,
вис. 1,10 м, шир. 0,625 м, деб. 0,55 м, вис. на буквите 0,055-0,06 М- Дата: края на III в.
 8. Durostorum (Доневски 1976,61-63): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / sacrum / Aur(elius)
Dizzo v(ir) p(erfectissimus) / praes(es) prov(inciae) pro / salute sua sour/umque omnium /
v(otum) l(ibens) p(osuit). Ара от варовик, вис. 0,725 м, шир. 0,49-0,57 м, деб. 0,58 м, вис.
на буквите 0,035-0,04 м. Дата: края на III в.
 9. Montana (CIL III 12385; Венков, Александров 1994,30, #59): I(ovi) O(ptimo)
M(aximo) /pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) / Aureli(i) Antonini Aug(usti) et /
imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Aureli(i) Vert Aug(usti) / M(arcus) Servilius Fabianus leg(atus)
/Aug(usti) pr(o) pr(aetore) templum vetus/tate corruptum a solo / per reg(ionem)
Mont(anensium) restituit. Мраморна плоча, вис. 0,55 м, шир. 0,69 м, деб. 0,08 м, вис. на
буквите 0,05 м, р. 8 - 0,04 м. Открита е в с. Громшин. Дата: 162 г.

10. Montana (Bелков, Александров 1994, 3, #2): Imp(eratori) Caes(ari) [[Marco
Aur(elio) / Severo Alexandro]] Pio / Felici Invicto Aug(usto) /pontifici maximo / patri patriae /
C(aius) Quintus Decius leg(atus) Aug(usti) /pr(o) pr(aetore) provinciarum / Moesiae itemque /
Germani(a)e inferiorum / candidatus Aug(usti) / devotissimus / dicatissimusque / numini /
matestatique / eorum. Мраморна плоча,  вис.  0,935  м,  шир.  0,665  м,  деб.  0,12  м,  вис.  на
буквите 0,04-0,045 м, р. 15 - 0,03 м. Дата: 234 г.
 11. Sostra (CIL III 14428; ILBulg 260): A - Imp(eratori) Caes(ari) / L(ucio) Septimio
Severo / Pio Pertinaci Aug(usto) / Arabico Adiabenico / Parth(ico) Max(imo) pont(ifici)
max(imo) / trib(unicia) p(otestate) VI imp(eratori) XI co(n)s(uli) II /p(atri) p(atriae) proconsoli /
dedicante / C(aio) Ovinio Tertullo / leg(ato) Aug(ustorum) (duorum) pr(o) pr(aetore) / T(itus)
Aurelius Aquila / tr[ib(unus)] coh(ortis) II Matt(iacorum) / devotus numini eiu[s] / de suo posuit. /
Б-А(nte) d(iem) XIII Kal(endis) Aug(ustis) / Saturnino et Gallo co(n)s(ulibus). Ара от варовик,
вис. 1,72 м, шир. 0,70 м, деб. 0,60 м, вис. на буквите 0,05-0,06 (на буквите от дясната
страна - 0,025) м. Дата: 20 юли 198 г.
 12. Sostra (CIL III 14429; ILBulg 261): Imp(eratori) Caesar[i] / [[Gaio Iulio Vero]] /
[[Maximino]] Aug(usto) /[p]ontifici [max(imo)] / [t]ribunici[ae po]/[t]est(atis) co(n)s(uli) p(atri)
[p(atriae)] / coh(ors) I C[isipad(ensium)] / [[Maximiniana]] / devot[a numini] / maiest[atiq(ue)
eius] / D(e) p(ecunia) questur(ae) de/dicante Domitio An- / [t]igono cl(arissimo) v(iro) leg(ato)
Aug(usti) pr(o) p[r(aetore)]. Постамент за статуя, вис. 1,40 м, шир. 0,80 м, деб. 0,80 м, вис.
на буквите 0,07 м. Дата: 235 г.
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 13. Sostra (CIL III 14430; ILBulg 262): Imp(eratori) Caesari / M(arco) Ant(onio) Gordiano /
P(io) F(elici) Invicto Aug(usio) p(atri) p(atriae) /pontifici maximo / trib(unicia) potestate
co(n)s(uli) / II proconsoli coh(ors) I / Hisp(anorum) Gordiana de[vo]/ta numini maiesta/tiq(ue)
eius dedicante / C[---] / leg(ato) Augusti pro  /praetore. Ара от варовик, вис. 1,76 м, шир. 0,65
м, деб. 0.58 м, вис. на буквите: 0,05 м. Дата: 241 г.
 14. Sostra (Христов 2006,30-32, #9): А - Imp(eratori) Caesar(i) / P(ublio) Lic(inio)
Gall(i)enio / P(io) F(elici) Invicto Aug(usto) /pontiff(ici) max(imo) / trib(unicia) pot(estate)
co(n)s(uli) / p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) dedicante G(aio) Iul(io) / Victore leg(ato) /
Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore )per /Aur(elium) Domitia/n(um) (centurionem) leg(ionis)
praep(ositum) / coh(ortis) II Red(---) devotus / numini ipsius / de qu(a)estura coh(ortis) / posuit
/ [[—]] pr(o) pr(aetore). Б-posita Vl ldus Octobres / [[---]] co(n)s(ulibus). Ара от варовик. вис.
1.70 м, шир. 0.80 м. деб. 0.80 м. Открита е в принципиите на Состра. Дата: 253-260 г.
 15. Montemno (CIL HI 13724; lLВulg 264): [l(ovi)] 0(ptimo) M(aximo) / [Dis
Dea]/[b]usq(u)e praesid[ib]/[u]s Haemi monli[s] / [---] / [s]anctissimi Augus(ti) / f(aciendum)
c(uravit) Quintus Decius / leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinciae / [Moe]s(iae)
inf(erioris) / [---]. Ара от варовик, вис. 1,46 м, шир. 0,57 м, деб. 0,43 м, вис. на буквите
0,04-0.05 м. Открита е в м. "Маркова капия" (Троянско), където се е намирала пътната
станция Монтемно на пътя Ескус - Филипополис. В редове 5-12 е заличено името на
Александър Север. Дата: 234 г.

* * *
Краткостта на настоящото съобщение не позволява тук да направим детайлен

анализ на паметниците, а и това вече е правено неколкократно. Историческите данни
от посвещенията обаче ни позволяват да направим някои важни обобщения и
заключения. По-голяматата част от надписите, в които провинциалните управители се
явяват директни посветители или като освещаващи паметника (dedicantе), или изобщо
като присъстващи на церемонията по освещаване в качеството им на висши офицери,
се откриват в римските военните лагери в Долна Мизия - Novae (##1-4), Durostorum
(##5-8), Montana (##9-10), Sostra (##11-14), Montemno (#15) (обр. 1). Посвещенията, в
които са отбелязани имената на провинциалните управители, са отправени предимно
към Капитолийската троица (##1, 5, 7, 8, 9, 15) или са свързани с Императорския култ
(##10-14) или други официални култове като Dеa Roma и Genius provinciae Moesiae
Infеrioris (#6) или Военни божества (#2). Съвсем естествено най-голям дял в
разпределението на посвещенията на провинциалните управители заемат
официалните държавни култове към Капитолийската троица и Императорския култ
(обр. 2). По този начин, като директни пратеници на императора и като представители
на държавната власт (независимо от своите лични предпочитания), провинциалните
управители на Долна Мизия изразяват не само своята лоялност и преданост към
римската държава, но внушават тези чувства на всички поданици на империята,
включително войниците в римската армия. Издигането на посвещенията се е
извършвало на специални церемонии, по време на които войниците от своя страна са
демонстрирали своята преданост към своя върховен военачалник. Епиграфските данни
свидетелестват, че провинциалният управител е контролирал на място своите
подчинени (включително прилагането на религиозната система), като често е
посещавал (вероятно във връзка с военни празници) не само легионните лагери (##1-
8), но и по-важните във военностратегическо отношение крепости във вътрешноетта на
римската провинция (##9-15).

В заключение може да изведем твърдението, че именно в канцелариите на
провинциалните управители са получавани преписи от военните календари (изпратени
директно от Рим), а те от своя страна са ги разпращали в канцелариите на легионите и
помощните войски в провинцията. Основната роля на губернаторите обаче не е
препращането на календара, а отговорността за неговото прилагане във военните
части. Структурата на божествата, почетени от провинциалните управители на Долна
Мизия, най-много се доближава до структурата на честваните божества според военния
календар, открит в Дура Европос (единственото изключение сред тези божества е
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Асклепий, чийто култ заема особено място в религиозната система на Legio I Iialica и по
редица причини се почита като официален в легиона). Този факт е индиректно
свидетелство, че Feriale Duranum е най-вероятно препис на календар, създаден от
имперската канцелария в Рим и разпространен сред войсковите части в огромната
държава. Най-вероятно достъп до този военен религиозен календар в легиона е имал
преди всичко примипилът. който е длъжен да спазва и прилага въведената чрез
провинциалния управител религиозната система. Не е случаен фактът, че именно
посвещенията, издигнати от примипили се датират относително добре чрез името на
императора, за чието благоденствие се молят, а някои носят точна дата от годината,
която е изрично отбелязана (##1, 2,3,11). Всички тези точно датирани паметници са
издигнати в дни, които са важни за живота на военните части или са свързани с
отбелязването на значим военен празник. Без изключение освещаването им е
извършено в присъствието на най-висшия представител на имперската власт в
провинцията - легатът (пратеникът) на императора.
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Обр. 1. Разпространение на посвещенията на провинциални управители от Долна Мизия.

Обр. 2. Разпределение по култове на посвещенията на провинциапни управители в Долна Мизия.
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РАДЕТЕЛИ ЗА ДУХОВНО ПРОСВЕЩЕНИЕ ОТ БЕЛИЦА.
ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ФАМИЛИЯ ПОПМАТЕЕВИ

Елена Александрова

През епохата на Възраждането настъпват радикални промени в живота на
българите, които постепенно ги приобщават към буржоазния свят. Новите тенденции в
развитието на българската народност навлизат във всички сфери на обществения
живот. Налагат се нови икономически форми, които отварят пътя на буржоазните
стоково-парични отношения. Появяват се нови социални групи с по-широк взор и по-
големи възможности. Поставя се началото на новата българска просвета и култура
начело, на която застава националната ни интелигенция.

Движението за новобългарска просвета, възникнало и добило размах през
втората половина на ХIХ в., получава допълнителен тласък след Кримската война.
Последиците от войната засягат всички сфери от живота на българското общество и
допринасят за ускоряването на неговото икономическо и социално развитие. При
новите условия възможностите, които образованието и науката дават са високо
оценени.

В средата на ХIХ в. начева тенденцията за откриване на нови светски училища и
църкви в различни части на Македония. Тези процеси не подминават и малкото
планинско селце Белица (сега град), разположено в североизточната част на
Разложката котловина, в южните склонове на Югоизточна Рила26. Белица се споменава
за първи път във ферман от 1508 г. като владение на великия везир Кара Мустафа, а
по-късно – като вакъфско селище. В османския регистър на джелепкешаните от 1576 г.
се отбелязват две села Беличе-и баля  и  Беличе-и зир. От ХVIII в. се споменава като
едно село. Поклонници от Белица са отбелязани в поменик на Зографския манастир.
През втората половина на ХVII в. част от жителите са помохамеданчени. Поминък на
населението през ХIХ в. е земеделието, скотовъдството и дърводобива. Развити са
занаятите дюлгерство, кираждийство, сапунджийство и катранджийство27. Селото
развива духовен живот още от средата на ХVI в. Съществува пририска от 1560 г. в
миней, пазен в селската черква, в която се споменават свещениците Койчо от Белица и
Сава от съседното село Елешница. В същия миней е запазена приписка от
светогорския йеромонах Йевдимия от 6 юли 1716 г. Вероятно този монах посещава
Белица като таксидиот. Третата приписка е от 1820 г.28

През 1833 г. е започнато изграждането, а през 1835 г. е завършена новата църква
в източната част на селото „Св. Георги”, под ръководството на отец Илия. Строежът е
започнат няколко пъти, но турците я събарят. Тъй като местният паша се
противопоставя на решението за издигане на нова църква, за да го умилостивят
българите решават да вградят в камбанарията й часовник, който да бъде полезен за
всички. За събирането на средства за часовника някои беличани ходят да търгуват в
чужбина и със спечелените пари поръчват изработването му. По време на Илинденско-

26 Мадолев, Г. В Белица. – Пиринско дело, № 72, 22 септември 1953; От същия. Белица –
някога и сега. – Пиринско дело, № 61, 1 август 1959; Енциклопедия „Пирински край”. Т.1. Бл-д,
1995, с.80; Кънчов, В. Пътни съобщения в Македония. С., 1898, с.12; Илиев, И. В. Желев.
Белица – град между три планини и две епохи. – Отечествен фронт, №7757, 2 септември 1969,
с.2; Македонски преглед, № 2, 1932, с.77; Регионален исторически музей (РИМ) – Благоевград,
8.2.1/1090; 2.3/ 1575
27 Енциклопедия „Пирински край”...., с.80; Ванчев, Й. Новобългарската просвета в Македония,
С., 1982, с.25; Градинайа, Й. Белица. – Родопи, №8, 1984, с.21; Батаклиев, Ив. Град Банско. –
В: Годишник на СУ, г.ХХV, 1929, с.25; Кънчов, В. Македония. Етнография и статистика. С.,
1900, с.106; РИМ-Благоевград, 2.3/635
28 РИМ-Благоевград, 2.3/779; Иванов, Ив. Български старини из Македония. С., 1931, с.211
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Преображенското въстание 1903 г. църквата е опожарена и часовника се чупи. Частите
му са събрани от един мюсюлманин и след възстановяването й през 1908 г. часовника
е ремонтиран и поставен отново29. Каменният надпис с изписаната година на
построяването 1835 е вграден в новопостроената черква30. В годината на изграждане
на църквата „Св. Георги” в Белица е основано и църковно настоятелство31.

С духовния живот на селото в средата на ХIХ в. се свързва името на свещеник
Матей Янчов, отслужвал в църквата „Св. Георги” от преди 1865 г. до 1885 г. и
предшественик на поколения просветни дейци от Белица32. Свещеник Матея притежава
високо патриотично чувство и прогресивно за времето си съзнание, което се
потвърждава от факта, че става спомоществувател за отпечатването на книги през
Възраждането. С негово дарение е издадена книгата „Черковно богословие” през 1872
г. в Белград33.

Близостта на Белица до Рилския манастир и Атон остава най-важния фактор за
развитието на духовността в селото. Както и в другите селища в региона, и в Белица се
създава килийно училище, което има за цел да задоволява нуждите на зараждащото се
занаятчийство. Преподаването в него се извършва от свещенослужителите главно по
църковните книги, най-вече псалтир и евангелие34. Вероятно и свещеник Матея е
преподавал в килийното училище на Белица, като се има предвид завидната за
времето си грамотност.

Наследниците на свещеник Матея продължават да работят за духовното
пробуждане и възраждане на Белица. Синът му Иван Попматеев, роден на 8 юли 1854
г. се проявява като прогресивен училищен и църковен деец. Учи в килийното училище в
родното си село, в Неврокоп (днес гр. Гоце Делчев) и в Пловдив. От една приписка,
намираща се в дамаскин от ХIХ в. става ясно, че през 1874-1875 г. Ив. Попматеев
учителства в Пазарджишкото с. Калугерово на мястото на запопилия се даскал Георги
Христов35. Там възприема революционната идея на подготвящото се Априлско
въстание, за което е арестуван и изпратен на заточение в Диарбекир. След
освобождаването му се завръща в родния си край като учител, а по-късно и свещеник в
Белица36. Отслужва в църквата „Св. Георги от 1886 г. до 1926 г.37

Новобългарското училище в Разложкия край като светска институция е отделено
от църквата, с учители светски лица. Възприетата през годините традиция обаче налага
в редица селища все още има свещеници – учители. Тази тенденция е временна,
породена най-вече от липсата на достатъчно образовани хора, както и от ниското
заплащане на учителската професия в селата, която свещениците приемат, тъй като
имат осигурени доходи. Така в Белица Ив. Попматеев, притежаващ нужното
образование, става същевременно учител и свещеник. Постепенно и в Разложките
села общественото развитие налага свещениците да ръководят само своите
религиозни дела и новобългарските училища остават извън сферата на
духовенството38.

29 Мадолев, Г. Героична Белица – Работническо дело, №23, 23 януари 1983, с.1,3;
Енциклопедия „Пирински край”....с.80
30 Димитрова, Д. Белица. – Родопи, №12, 1966, с.8-9
31 Енциклопедия „Пирински край”...., с.80
32 Териториален архив-Благоевград (ТА-Бл-д), Ф. 227К, оп. 1, а.е. 10, л. 1-16
33 Попстоилов, А. Спомощници от Македония за български печатни книги (1814-1877 г.). – В:
Известия на Народния етнографски музей в София, г.VI, №I-IV, 1926, с.151
34 Попов, В. Устремени по пътя към знание и наука. – Пиринско дело, №85, 11 април 1987, с.4
35 Жлегов, Д. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането. Пазарджик,1996,
с.160; Барабунов, А. Завинаги в паметта на Белица. Бл-д, 2007, с.17
36 РИМ-Благоевград, 2.2/2092,2086; Енциклопедия „Пирински край”..., с.550; Барабунов, А. Цит.
съч.
37 ТА-Бл-д, Ф. 227К, оп. 1, а.е. 10, л. 17-49; а.е. 11, л. 4-92
38 ТА– Благоевград, Ф.147К, оп.1, а.е.2, л.1-19; Пак там, Ф.742, оп.1, а.е.15, л.22-29,38;Тренчев,
Г.Учебното дело в Разлог и Разложкия край през Възраждането. С., 1999, с.134-135
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Новобългарското училище в Белица е основано през 1873-1874 г. със светско
образование39. Васил Кънчов споменава, че преди Руско-турската война беличани имат
„много добре уредено училище” След войната и тук училището временно е затворено40.
След 1885 г. учебното дело в Разложко започва да се съживява. През 1886 г.
„Училищното попечителство” при Българската екзархия е преустроено в „Училищен
отдел”, който поема ръководството и контрола на цялата учебна мрежа и въвежда за
първоначалните училища в Македония и Тракия единни учебни програми и планове41.
Учебници и учебни помагала се получават от издателствата на Христо Г. Данов и
Димитър Минчев в България, а по-късно и от Солун – от новооткритата печатница на
Коне Самарджиев. През тези години в училището в Белица се увеличава броя и на
учениците. На 120 деца има двама учители42. Въпреки политическите и икономическите
трудности, породени от връщането на Македония в границите на Османската империя
след 1878 г., и в Белица започва да се чувства нуждата от отваряне на класно училище,
което да задоволи порасналите потребности от по-високо образование. През 1894-1895
г. в селото е открит I клас с 8 деца. В следващата учебна година няма ученици за I клас,
но е открит II клас със 7 ученика43. През 1896-1897 г. е въведен и III клас. Учител от I до
III клас е Димитър Попматеев, също син на свещеник Матея и по-късно - свещеник в
белишката църква между 1910 г. и 1927 г.44 При неговото учителстване училището се
развива успешно. Учениците са общо 130 на брой, а ученичките – 1045. През учебните
1896-1897 г. и 1897-1898 г . българската община в Белица продължава да поддържа I
клас със 7-8 ученика, но след тази година е закрит за няколко години.
Просъществуването на тези класове зависи от финансовото състояние на Белишката
църковно-училищна община, от назначаването на добър учител и от събирането на
минималната група ученици за един клас46.  И през 1900 г.  Белица има добре уредено
училище и църква47.

От 1896 г. започва учителската си професия в белишкото училище и сина на
свещеник Ив. Попматеев – Георги Попиванов, която упражнява в продължение на
повече от 35 години. Роден е на 27 декември 1877 г. в Белица. Учи в родното си село, а
след това в Серското педагогическо училище48. Г. Попиванов преподава в много села
на Македония и свободното Княжество. От 1 септември 1896 г. до 31 август 1899 г.
обучава децата в Белица, където е назначен от Разложкото архиерейско
наместничество49. В следващите две години е учител в Княжеството. През учебната
1899-1900 г. преподава във Фердинандското (днес Монтана) с. Кобиляк, назначен от
Видинската окръжна училищна инспекция с годишна заплата 540 лева50. В следващата
учебна година е назначен от Врачанската окръжна училищна инспекция в с. Безденица,
също Фердинандска околия с годишна заплата 504 лева, като „обучавал

39 Попов, В. Цит. съч.; Енциклопедия „Пирински край”...с.80; Стаменов, Й. Сто години училище
в Белица. –Родопи №5, 1978, с.8-9
40 Кънчов, В. Пътуване по долината на Струма, Места и Брегалница. С., 1894, с.199; РИМ-
Благоевград, 2.3/940
41 ЦДА, Ф.246, оп.1, а.е.137, л.4-7
42 Тренчев, Г. Развитие на първоначалните училища в Разлог и Разложко (1885-1912). –
Исторически преглед, №5-6, 1998, с.171
43 Статистика на българските училища в Европейска Турция (Македония и Одринско). Шумен.,
1899, с.80
44 Попов, В. Цит. съч.; ТА-Бл-д, Ф. 227К, оп.1, а.е. 11, л.4-100
45 Кънчов, В. Пътуване..., с.178-179; РИМ-Благоевград, 2.3/940
46 Тренчев, Г. Създаване и развитие на класните училища  в Разлог и Разложко (1880-1912). –
История, №4-5, 1999, с.33
47 ЦДА, Ф. 246, оп.1, а.е.181, л.240-241; Божинов, В. Българската просвета в Македония и
Одринска Тракия (1878-1913). С., 1982, с.171
48 РИМ-Благоевград, 2.2/2078, 2085, 2086; Стаменов, Й. Цит. съч., с.8
49 РИМ-Благоевград, 2.2/2084,2085
50 ТА-Монтана, Ф.359К, оп.1, а.е.2, л.6; РИМ-Благоевград, 2.2/2083, 2084
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удовлетворително децата”51. През учебната 1901-1902 г. Г. Попиванов отново се връща
в родния си край. В с. Добърско е назначен за учител от Архиерейското наместничество
в Разлог. В следващите пет години преподава в Белица, назначен отново от
Архиерейското наместничество в Разлог. Учителства и в други селища в Македония.
През учебната 1908-1909 г. обучава децата в с. Просеник, Серско, назначен от Серския
български митрополит, със заплата 22 турски лири – 10, определени от Екзархията и 12
– от селската община. Осигурени му са „храна, квартира, осветление и отопление” на
общински разноски52. В следващата учебна 1909-1910 г. Г. Попиванов е учител в с.
Простечен, Драмско, където е привлечен от българската община. От 1910 г. до 1913 г.
отново учителства в родното си село, поканен от Архиерейското наместничество в
Разлог и назначен от родолюбивия директор на училището по това време Георги
Тодоров Разсолков, основател на читалище „Зора” в Белица, приело неговото име53.
Като учител в различни селища в Македония, през 1911 г. Г. Попиванов получава
султански паспорт за свободно придвижване в Османското империя54. За учебната
1912-1913 г., като редовен първоначален учител  Попиванов е назначен със заплата 25
турски лири. Общинският съвет приема решението на Българската църковна община и
Архиерейското наместничество в Разлог за тази сума55. Следващата учебна 1913-1914
г. прекарва в училището в с. Годлево, Разложко, назначен от Струмишката окръжна
училищна инспекция56. Тази институция го назначава и в следващите години като
учител. От 1914 до 1926 г. Попиванов се връща в белишкото училище. В Народното
първоначално училище в селото за периода 1 септември 1921 – 14 септември 1924 г.
получава като редовен първоначален учител месечна заплата както следва: 1921-1922
г. – 550 лева, 1922-1923 г. – 760 лева, а след тази дата по същата категория и клас – 1
190 лева57. През учебната 1925-1926 г. Попиванов ръководи II „а” паралелка с 28
ученика58. От 1927 г. до 1930 г. Г. Попиванов е учител в с. Церово, Горноджумайско, в
селата Бабяк, Краище и Конарско Разложка околия. Преподава във всички отделения.
Получава 3 660 лева годишна заплата като редовен първоначален учител по IV
категория59. От документалните свидетелства за учителските му години не става ясно
обаче какви дисциплини преподава.

Г. Попиванов не остава чужд на революционната идея за освобождение на
Македония след 1878 г. През 1899 г. става член на революционния комитет, основан от
Гоце Делчев в Белица. По време на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.
участва в две сражения на 17 септември - в селото и в местността Семково60.

През 1912 г. Попиванов посреща българската армия от 27 Чепински пехотен полк
и приема поручик Марков в дома си. На 19 октомври 1912 г. са обезоръжени турските
първенци в Белица Али Чауш, Афуз Исмаил и Ахмед Чауш61.

Г. Попиванов участва и в Първата световна война 1915-1918 г. На 3 октомври
1918 г. Моравското областно интендантство изпраща редника Г. Попиванов от с.
Белица в София по служба62.

Каква дейност развива Попиванов след 1930 г. остава неизвестно. Вероятно
обаче преустановява учителската си професия, тъй като в Справката за прослужените

51 РИМ-Благоевград, 2.2/2080
52 Пак там, 2.2/2078, 2083, 2084
53 Пак там, 2.2/2083, 2084; Стаменов, Й. Цит. съч., с.9
54 Пак там, 2.2/2075
55 Пак там, 2.2/2076, ДА-Благоевград, Ф.147К, оп.1, а.е. 2, л. 29; Тренчев, Г. Учебното дело...,
с.243
56 РИМ-Благоевград, 2.2/2083, 2084
57 Пак там, .2.2/2079
58 Пак там, 2.2/2085
59 Пак там, 2.2/2077, 2083, 2084
60 Пак там, 2.2/2086
61 Пак там, 2.2/2086; Попов, В. Цит. съч.
62 РИМ-Благоевград, 2.2/2081
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му години не са упоменати учителски такива63. Освен това в Молбата до Председателя
на Пенсионната комисия за участвалите в Илинденското въстание – София самия
Попиванов заявява, че учителства в продължение на 35 години, тоест до 1931 г. като се
има предвид, че започва да преподава от 1896 г.64

Свещеник Матея и неговите наследници усърдно работят за просветното и културно
възраждане на с. Белица. Духовното пробуждане на Белица е последвано от засилени
благотворителни инициативи. То е част от общите процеси на културно и духовно
обособяване на народа ни в пъстрата етнически Османска империя. Със своя
дарителски жест към печатни издания свещеник Матея изразява порасналото
народностно съзнание в процеса на изграждане на духовната култура на българите от
с. Белица. За утвърждаване на новобългарската просвета там роля изиграват и
синовете му Иван и Димитър.

Като добър и начетен учител, с педагогическо образование, се откроява и Г.
Попиванов, чиито педагогически качества и умения са високо ценени за времето си.
Факт, доказан от многобройните покани за учителстване в села на Княжеството и
Македония в продължение на 35 години.

Просветителите Попматееви от с. Белица притежават пословичната за
възрожденците скромност и не оставят много писмени сведения за дейността си. По-
подробна информация се открива за Г. Попиванов, която се базира главно на кратките
му биографични бележки и на богатия архив от документални свидетелства за неговата
учителска деятелност, които сина му Иван Г. Попиванов предава през 1982 г. в
Регионален исторически музей-Благоевград.

Попматееви дават своя принос за духовното израстване на своя роден край и
заслужават нужното уважение и признателност на поколенията.

Свещенник Иван Попматеев от Беласица

63 Пак там, 2.2/2083, 2084
64 Пак там, 2.2/2086. Молбата до Председателя на Пенсионната комисия за участвалите в
Илинденското въстание – София е без дата, но вероятно е писана около 1957 г., тъй като в нея
Попиванов споменава, че е на 80-годишна възраст
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ЖЕНАТА ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Златка Антова

THE WOMEN IN WORLD WAR TWO

Zlatka Antova

Summary

Over 4000 Bulgarian female volunteers participated World War Two - guardswomen,
riflewomen, machine gunners, medical nurses, field hospital attendants, actresses,
correspondents... The purpose of the report is not to present the women on the front name by
name, but to try to touch the psychology of the woman-soldier, the personality of a woman in
extreme circumstances. Mostly memoirs and archive materials are used, part of which are
kept at the fund of “Modern history” department of Varna Regional Historical Museum.

„Войната не е романтика! Не е! Сигурно хората носят романтиката в сърцата си.
Те обличат като в хубави дрехи самата дума война. И не мислят за страшното, вървят
срещу него, за да го победят. Иначе как да обясним на хората днес, че си прочел един
набързо написан лозунг: „Всичко за фронта, всичко за победата” и си хукнал да дириш
място във войнишкия строй!?” Тези думи са част от разказа на една от доброволките-
участнички във Втората световна война в периода 1944–1945 г. -   Генка Зидарова
(Зидарова, 1990, 35 ).  През тези години България участва във войната на страната на
антихитлеристката коалиция. На фронта има над 4000 българки доброволки - стрелци,
картечарки, артилеристки, медицински сестри и санитарки, военни кореспондентки,
актриси във фронтовите театри...Съобщението няма за цел да представи поименно
жените във войната. Ще  направим опит да се докоснем до психологията на жената-
войник, до личността на жената в екстремни условия, предимно по спомени и архивни
материали, част от които се съхраняват  във фонда на отдел „Най–нова история” към
Регионален исторически музей – Варна.  Използвани са много цитати, тъй като не
винаги е възможно точно да се пресъздаде емоцията, чувството, вложено в думите на
тези жени, а и спомените са достатъчно красноречиви и носят характерния за времето
си изказ, който не би трябвало да бъде загубен и  пренебрегнат, когато се пише на тази
тема. Интересен е въпросът какви могат да бъдат подбудите на една жена, още момиче
или вече майка,  доброволно да избере да напусне деца и дом и да се впусне във
общоприетия като мъжки свят, този на войната; да се хвърли в мизерията, лишенията и
глада, да се бори с въшките, да загърби суетата и всичко, определяно от обществото
като „женско”. „Случайно се замислих и обърнах внимание на външността си…-
споделя в своите спомени доброволката Мария Зашева. - Изражението на лицето се е
променило. Предишната нежност е отстъпила място на нещо по–сурово. Една
загрубялост говори за месечния живот на фронта сред лишения и борба.” (Димитрова,
С. Балканистичен форум, 1-2-3, 2001, 223) Тези жени – жените на фронта – разрушават
традиционната представа за жената предимно като майка, домакиня, съпруга,
любовница. Те навлизат в един свят на физическа сила, стабилна психика, желание за
битки, готовност да умреш. Обществото, и междувоенното, а и днешното до голяма
степен, приписват тези качества на мъжа, отдавна наричан „силния пол”. Големият
брой доброволки във войната неминуемо ни кара да се замислим върху този стереотип.

На 10 септември 1944 г. Министерският съвет издава постановление за
сформиране на народна гвардия. ( Щерева, 1975, 12 ) В него се дават подробни
указания за попълване на гвардейските и доброволческите части и поделения.
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Масовият приток на доброволци налага  да се поставят ограничения при приемането на
гвардейците. Определя се възраст за постъпване в гвардията – за мъжете от 18 до 21 г.
и от 50  до 60  г.,  а за жените –  от 18  до 45  г.  По този начин не се пречи на
мобилизацията при мъжете от 21 до 50 г. в редовната армия. Каква е разликата между
гвардейци и доброволци? Много скоро след приемането на този закон министърът на
войната Дамян Велчев проявява враждебното си отношение към гвардията, като
издава указания за гвардейци да се признаят само постъпилите в гвардейските
поделения до 19 септември 1944 г. Постъпилите след тази дата, но до 15 октомври
1944 г. се приемат за доброволци. До 15-ти октомври има постъпили 598 жени
доброволки, повечето на 20 и 21 г. (Зидарова, 1990, 92; Гинчев, Г., 1977 ) Големият
брой желаещи момичета да отидат на фронта се оказва изненада дори и за
командващите народната армия. Голяма част от тях са все още непълнолетни, но
желанието им е толкова голямо, че си набавят фалшиви документи. Някои от
момичетата освен много млади са и физически слаби, но толкова упорити в решението
си да заминат, че според спомените на доброволките: „Комисията се намери в чудо и
ще не ще, записа я.” (Щерева, 1975, 16).

Жените в гвардейските и доброволческите части са от 10 до 17% от личния
състав на армията (Щерева, 1975, 29), основно бивши партизанки с известен боен опит.
Именно партизанките са и първите желаещи да се запишат доброволки. Част от жените
отиват на фронта след загуба на близък човек във войната – баща, съпруг, брат,
любим. Войната е тяхното отмъщение и то ги мотивира още по–силно. Други отиват от
чувството за дълг към родината,  защото на фронта има нужда и от женска ръка.
Вероятно има и такива, които по думите на доброволката Недялка Кочева (Елка) от
Плевен, „са решили с присъщите на двадесетте им години безразсъдство и щедрост на
духа да умрат преди да са живели…” (Димитрова, С., Балканистичен форум, 1-2-3,
2001, 215 ). След като са приети във войската доброволките преминават временно
обучение и различни курсове за придобиване на специална квалификация: медицински
работници, свързочници, телефонисти и т. н. Гвардейките и доброволките, които
заминават за фронта са включени в бойните части и като стрелци, картечарки,
домакинки, актриси от фронтовите театри.  Първата важна и трудна задача на жените в
армията е да станат войници, да вървят наравно с мъжете, които обаче придобиват
бойни умения и боен дух по време на продължително обучение в казармите. Повечето
от жените–доброволки нямат никаква подготовка и опит, както и физическа
издръжливост. Въпреки това на фронта успяват да бъдат равни с мъжете – заедно с
тях изминават дългите преходи през студ, сняг, дъжд, кал, с тежкото оръжие на гръб и
обикновено няколко номера по-големи ботуши, нощуват в окопите на открито,  участват
във всички трудни и опасни акции, борят се със смъртта наравно с мъжете. В Известие
№ 5 на Българското главно командване се казва: „...При оттеглянето на частите на
позицията са останали само жените, решени да умрат, но да не отстъпят нито педя
земя ...”  (  Калинков,  А.,  Исторически преглед,  1969,  кн.  2-3,  218).   И не само това –
пренасят тежките носилки с ранени и се борят за живота им в лечебници и болници.
Тази дейност, медицинската, е характерна за женското участие на фронта.

По данни на Д. Щерева във фронтовите лечебни заведения участват над 3000
медицински сестри, лекарки и санитарки  - или 79% от всички жени, участвали във
войната. ( Щерева, 1975, 195 ).  Това са данни отнасящи се за фронта, извън границите
на България. Още по-голям е броят на медицинските сестри и доброволките вътре в
страната. Женските дружества, помощните организации и Българският червен кръст
дейно подпомагат държавните и здравните органи да създават нови болници, да ги
обзавеждат, да оборудват санитарни влакове. Тук участието на жените е масово. Тяхна
е и задачата да организират за децата на мобилизираните семейства детски градини и
ясли в страната. Жените са основния персонал и на новоразкритите кръводарителни
центрове и едни от масовите кръводарители. Под лозунга „Всичко за фронта, всичко за
победата” жените, останали  в България, организират и участват масово във много
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помощни акции. Те изработват, тъкат, предат и шият облекло за войниците, пращат
колети на фронта с предмети от първа необходимост и храна.

Според Г. Зидарова медицинските сестри на фронта идват основно по три
направления: опитни сестри, мобилизирани от Български червен кръст, доброволки,
обучени в краткотрайни курсове в санитарното училище „Трайко Китанчев“ в кв.
Захарна фабрика в София, гвардейки–доброволки, изтеглени от бойните части, когато
не достигат санитари и сестри в полковите лечебници и дивизионни болници. Има и
момичета доброволки, които искат да постъпят в бойните части, но ги определят за
санитарки. (Зидарова, 1990, 30)

На фронта ежедневно има стотици ранени, често тежко ранени бойци. Жените-
медицински работнички са тези, които пренасят ранените в болничните заведения,
подкрепят ги в първите им стъпки след оздравяването, пишат и четат писмата им до и
от близките им хора, грижат се за храната, за бельото и униформите на бойците,
отказват се от храна, за да има за ранените. На фронта поради липса на средства и
материали трябва да използват организаторския си талант, изобретателността си,
естетическите си вкусове, за да направят от болниците уютни и чисти места. По всяко
време на деня и нощта медицинските сестри при нужда потеглят за гарата. Там ги чакат
ешелоните, препълнени с ранени бойци от фронта. Грабват носилки, бягат от вагон на
вагон, свалят ранените и ги пренасят в определени за целта коли. След това потеглят
към болницата (Темелкова, В., в. Гвардеец, 18. 08. 1974, 3, Инв. № ННИ 11463 ).
Всъщност освен чисто медицинските си задължения, жените носят в себе си и нещо
друго – продиктувано от чисто женската им същност – безкрайните, денонощни и
всеотдайни грижи за душевното, психическо оздравяване на ранените, душевната
подкрепа, от която има нужда един осакатен войник, сломен от нещастието си и
склонен дори да сложи край на живота си. Жената се грижи за него търпеливо, нежно, с
обич – по майчински. „Сърцето ми плаче! – Докога ще ревеш! Ще ти стигнат ли сълзите
за всички мъртъвци! Вярно е. Сълзите пресъхнаха. Но в сърцето нещо топло пълзеше,
присвиваше, сякаш кървави капки се стичаха една над друга, оплакваха убитите!”
(Холиолчева, 1961, 74)  Огромна е женската всеотдайност в такива случаи, уникална е
способността на жената да живее живота на човека, за когото се грижи, да поема върху
себе си част от страданието на ранения. Страданието за ранени и убити и често
невъзможността да им се помогне карат една от доброволките – Николина Димитрова –
да напише, че „с всеки изминат ден остарява с една година“. Това е женското
състрадание...(Щерева, 1975, 246). “От днес нататък ще мислим само с мислите на
простреляни мъже. И ще лекуваме душите им. Както знаем, както подсказват сърцата
ни в трудни минути.“ (Зидарова, 1990, 93) Друга доброволка разказва: „те имаха нужда
от мене, аз им помагах да оцелеят. Водехме една денонощна битка със смъртта. И
плачех, когато тя ни вземаше от ръцете все добри момчета. Колко момци оплаках
вместо сестрите им, вместо майките им...”( Зидарова, 1990, 39) „Тогава ти иде да виеш
като вълчица. Проклинаш господ, и небето, войната и огъня! Не можеш като мъжете да
псуваш. Можеш като жените да си измисляш толкова люти клетви... Тогава притихваш,
срамуваш се от сълзите си. Изплакваш лице и ръце с ледена вода... влизаш при
ранените. Стоплят те думи, усмивки, сепнат те стенания и бълнувания, като
наелектризирана – събереш силите си до грамче и вече не си човек – вече се раздаваш
на всички ранени човеци!” (Зидарова, 1990, 79-80).

„Искаше ми се повече да не умира никой. Мислех си за това, как да няма пъкъл
на този свят?” – това са думи на доброволката Вярка Тонева, участничка в двете фази
на войната, санитарка на първа бойна линия. Нейни спомени, вещи и медали от
участието й във войната се съхраняват във фонда на отдел „Най–нова история”. ”Нищо
не беше в състояние да сломи нашият дух, да разколебае вярата ни в победата. Все
таки усмивката беше изчезнала от моята уста. Влагата в очите ми, обаче остана, тя
беше постоянна. Тя не е изчезнала и досега...” (Вяра Тонева, спомени, Инв. № ННИ
11428 )
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Как възприемат мъжете участието на жени като бойци на фронта също е
интересен въпрос. По спомените на капитан Михаил Жеков (Жеков, М., в. Гвардеец, 18.
08. 1974, 3, Инв. № ННИ 11463 ) някои мъже са мислели, че войната не е женска
работа, че те нямало да удържат на войнишките несгоди, че напразно се губело време
с тях… Според него в началото на момичетата им е било трудно – от прибежките им се
разранявали краката, ръцете им се разкървавявали при отстраняване на засечките на
картечниците, раменете им се огъвали под тежестта на карабините. Но „голяма беше
вярата на момичетата, търпението им неизмеримо, и желанието им по нищо да не
отстъпят на младежите непреодолимо.” В своите спомени кап. Жеков разказва, че
жените са отлични стрелци – резултат от добро премерване и спокойна стрелба, докато
мъжете стрелят по-бързо и не винаги с добро прицелване. Постепенно момичетата се
каляват физически, стават истински войници. Вземат участие във всички акции наравно
с мъжете, по всяко време на денонощието са вдигани по тревога, стоят на пост по цели
нощи на дъжд и студ, гладни, премръзнали, но изпълняващи докрай поставената от
командира на полка задача. „Колкото и тежко да бе, стискаха зъби, но заповедите
изпълняваха.”(пак там) Жените не искат да се възползват от никакви привилегии или
отстъпки само заради това, че са жени, упоритостта им да се справят с всичко става
още по-голяма, за да не чуят от мъжете: Жена е, не може! Гвардейката Янка Русева
(Русева, Я., в. Гвардеец, 18. 08. 1974, 2, Инв. № ННИ 11463 ) разказва, че често имало
случаи когато лица от командния състав на полка се опитвали да накърняват женското
достойнство на гвардейките. „Разбира се длъжни не им останахме и една вечер
опитаха и женски бой” – казва тя. Въпреки това, обаче, тя разказва и за едни много
чисти, приятелски, а често и любовни отношения между мъже и жени, за вниманието и
грижите с които от своя страна мъжете са обграждали жените, за това, че „прах не
даваха да падне върху нас”.  (пак там)   В своите спомени Вяра Тонева разказва за
разбирането от страна на мъжете, които се обръщали, за да могат жените да извършат
елементарния си дамски тоалет, тъй като липсвали елементарни условия за хигиена.
Според  Г. Зидарова войнишкият закон се прилага по еднакъв начин към жените и към
мъжете, тъй като в устава няма точка, която да регламентира отношението между
жените бойци и офицерите.  Единствените изключения са, че понякога дават повече
сапун на жените, по–меки ботуши, само с три номера по-големи, а не с осем, и голфове
по поръчка. „ Абе женско е все пак, хайде в по-новичко да се облече. А то и войнишкият
строй става по-хубав, по-спретнат, направо се разхубавява!” (Зидарова, 1990, 91).

Всъщност войната не дели войниците на мъже и жени,  дели по равно оръжие и
храна. Смъртта също не дели войниците на мъже и жени. „Бие направо – кого където
срещне!” (Г. Зидарова, 98) По–малката физическа сила на жените се компенсира от
силната им воля и дух. Всички жени на фронта са войници, равни с мъжете. Дали в
такива моменти на преден план излизат качества на женската психика като упоритост,
граничеща с инат, неотстъпчивост, търпение, състрадание, мобилизираност в трудни
условия – физическа и психическа – твърдост и издръжливост пред физическите
препятствия и самообладание пред раните, кръвта, ужаса на войната, разкъсаните
човешки тела и смъртта... „За кого да скърбиш по–напред и как да скърбиш, за да не
загубиш душевното си равновесие? Нима след такава скръб човешкото сърце остава
същото? Нима старите ценности запазват своята стойност и светът остава същият?
Какво ужасно бедствие е войната и колко непоправими нещастия носи със себе си тя!
(Д. Щерева, 173)
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СВЯТАТА ЛИЧНОСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Силвия Аризанова

THE HOLY PERSON IN MEDIEVAL BULGARIAN HISTORY

Sylvia Arizanova

Summary

This article focuses on the important role of holy personalities in Bulgarian history in the
Middle Ages (9th - 15th Centuries). Among the saints one can distinguish several groups -
persons engaged in public or church life, hermits and martyrs. I'm focused on St. Naum
Ohridski, St. John of Rila, and St. Juliana, who are representatives of the aforementioned
groups. The choice is random, as some are better known, others less of medieval Bulgarians.
By displaying the consequences of their actions in real life and influence of their cult it is
curious to ascertain what is more important in history - the personality or image created in
hagiography.

През средните векове за българите култът към светците е имал голямо
значение1. Вярващите са отдавали почит на светите личности, като са очаквали от тях
благословия, закрила и застъпничество пред Бог. Тяхното влияние в обществото
несъмнено е било голямо, независимо дали са били известни приживе или след
смъртта си. В тази връзка целта на настоящата тема е да проследи ролята и
значението на светите личности в българската история и по-конкретно в периода на
средните векове (ІХ-ХV в.). Тъй като е трудно да се обхванат в по-кратък текст всички
светци, почитани от българите, тук се спирам на няколко примера. Сред тях могат да се
обособят няколко групи – личности, ангажирани в обществения или църковния живот,
отшелници и мъченици. Затова се спирам на Св. Наум Охридски, Св. Йоан Рилски и Св.
Юлиания, които са представители на гореспоменатите групи. Изборът е на случаен
принцип, като едни са по-известни, а други по-малко на средновековните българи. Чрез
извеждане на последиците от действията им в реалния живот и влиянието на култа към
тях е любопитно да се установи кое има по-голямо значение в историята – личността
или образът, създаден за нея в агиографската книжнина с определени цели.

Св. Наум е един от учениците на светите братя Кирил и Методий и е живял през
ІХ и нач. на Х в.2 Той е бил презвитер, т. е. църковно лице, учител и книжовник3. Култът

1 Тъпкова-Заимова, В. Култът на св.  Димитър Солунски и някои въпроси,  свързани с
византийското културно влияние в балканските и славянските страни. – В: Проблеми на
балканската история и култура. Studia balcanica, 14. С., 1979, 9-19; Гюзелев, В. “Велико светило
за целия свят” (Св. Иван Рилски в измеренията на своето време). – В: Светогорска обител
Зограф. Т. ІІІ. С., 1999, 13-24; Чешмеджиев, Д. Кирил и Методий в българската историческа
памет през средните векове. С., 2001; Билярски, Ив. Покровители на Царството (Св. цар Петър
и св. Параскева-Петка). С., 2004; Аризанова, С. Култът към светците в българското
средновековно общество (ХІІІ-ХV век). – Humanicus, issue 3, Summer 2009, 75-91 и др.
2 Иванов, Й. Български старини из Македония. Под ред. и с предг. от Б. Ангелов и Д. Ангелов.
С., 1970. Фотокопие на изд. от 1931 г., 305-313; Дуйчев, Ив. Пространно гръцко житие и служба
на Наум Охридски. – В: Дуйчев, Ив. Проучвания върху средновековната българска история и
култура. С., 1981, 174-192; Старобългарска литература.  Енциклопедичен речник.  Съст.  Д.
Петканова. В. Търново, 2003, 195-196, 321-322; Гюзелев, В. Покръстване и християнизация на
българите. С., 2006, 161-173 (№71 и 72).
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към него е придобил популярност като един от Св. Седмочисленици4 и като че ли по-
малко известна е датата, на която се почита неговата памет – 23 декември (†910 г.). От
сведенията за живота на Св. Наум може да се откроят следните основни последствия
от дейността му в исторически план: 1) като последовател и ученик на Св. Св. Кирил и
Методий допринася за разпространението и налагането на славянската писменост; 2)
има отношение към разпространението на християнството по българските земи като
учител и църковен служител; 3) създател е на книжовни произведения, макар само за
едно да е потвърдено неговото авторство, а за други да е изказано съмнение5; 4)
основава манастира „Свети Архангели” край Охрид и съдейства за превръщането му в
културно средище. Към тези неща е възможно да се прибавят и други приноси за
историческите промени в българската държава през този период, но на този етап
остават скрити от нас, поради малкото извори за живота му.

От друга страна, може да отчетем влиянието на култа към него. Според житието
на Св. Наум, вероятно от ХVІ в. той е бил по произход българин, оттук следва и
голямото значение на светия му образ именно за българите и тяхната история. Култът
към светата личност оказва влияние в следните насоки: 1) той е пример за богоугоден
християнски живот и в тази връзка възпитава конкретни ценности в обществото на
базата на християнството; 2) чудесата около мястото, където се съхраняват мощите на
Св. Наум6 укрепват вярата и носят изцеление за много болни; 3) във връзка с почитта
към светеца се създава необходимата книжнина (жития, служби памети)7, което оказва
пряко влияние върху духовния живот на българина. Трудно е да се прецени дали
личността или светият образ има по-голямо значение за историческото развитие на
българите. Произходът му, активната обществена и просветителска дейност достойно
съперничат на последиците от изградения образ на святата личност в агиографската
литература. Те са обаче трудно съпоставими, тъй като оказват влияние в различни
направления.

Св. Йоан Рилски взема решение да поеме по монашеския път след смъртта на
родителите си, според житийната литература8. Раздава цялото си имущество и се
оттегля от светския живот. Пребивава на различни места, докато се установи в
Рилската пустиня9. Преките последствия от неговия живот могат да се обобщят така: 1)
Св. Йоан Рилски чрез службата си на Бога помага за разпространението и засилването
на християнската вяра10; 2) отшелническият му начин на живот намира редица

3 Приема монашески образ малко преди смъртта си.
4 Чешмеджиев, Д. Бележки върху култа на Свети Седмочисленици в средновековна България.
– В: ÏÝÒÈ ÄÎÑÒÎÈÒÚ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 425-443.
5 Познати са две химнографски творби на св. Наум, открити от Ст. Кожухаров – Канон за св.
апостол Андрей Първозвани и Канон за пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст, като за
второто се предполага, че е негово произведение по езикови данни. – вж. Кожухаров, Ст.
Химнописецът Наум Охридски. – В: Кожухаров, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1.
С., 2004, 33-44.
6 Сведенията за тях черпим предимно от местните легенди и по-късни свидетелства.
7 Старобългарска литература. Енциклопедичен речник..., 195-196.
8 Стара българска литература. Т. ІV. Житиеписни творби. Съст. и ред. Кл. Иванова. С., 1986, с.
130, 137, 152 (Проложно житие на св. Йоан Рилски от Драгановия миней, ХІІІ в.; Пространно
житие на св. Йоан Рилски от Патриарх Евтимий; Житие с малка похвала за св. Йоан Рилски от
Димитър Кантакузин); Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител. С., 1947; фототип. изд.
С., 1990, 92-94.
9 Стара българска ..., т. ІV, с. 132, 137-138 (Проложно житие на св. Йоан Рилски от Стишния
пролог, ХІІІ в.; Пространното житие на св. Йоан Рилски от Патриарх Евтимий); Дуйчев, Ив.
Рилският светец и неговата обител..., 94-112.
10 В редица агиографски произведения той се сочи като учител, който има свои последователи.
– вж. Стара българска ..., т. ІV, с. 133, 145, 155 (Проложно житие на св. Йоан Рилски от
Стишния пролог, ХІІІ в.; Пространното житие на св. Йоан Рилски от Патриарх Евтимий; Житие с
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последователи на Балканите; 3) основател е на манастир, впоследствие превърнал се
във важен книжовен и духовен център на българите; 4) предполага се, че се е
занимавал с книжовна дейност11; 5) според агиографските произведения, посветени на
него, той е лекувал хора още приживе12. Влиянието на светия образ, като израз на
култа към светеца е не по-малко от това на живия човек. Дори може да се определи
като по-мащабно, тъй като обхваща много по-голям географски ареал, а във времето
продължава и досега. Но това от друга страна е характерно за всеки светителски култ.
Популярността на Св. Йоан Рилски се засилва и от честото преместване на неговите
мощи във време на значими периоди за българската история. Това стимулира
създаването на книжнина, посветена на благочестивия му живот и увеличава легендите
около неговия образ. Обвързването на святата му закрила с благополучието на
българската държавна власт и столичния град също го превръща в значим фактор.
Това важи за всички свети мощи, които българските владетели пренасят в Търново, за
да укрепят царството си. Така почти неизвестни до тогава светици като Св. Петка и Св.
Филотея13 придобиват голяма популярност. В техния случай може да се твърди, че
светият образ, изграден в агиографията, е много по-значим за българската история от
живота, който са имали преди това извън пределите на българската територия. Същото
може да се каже и за Св. Юлиания, която е много по-малко известна светица на
българското общество от преждеспоменатите, тъй като се числи към мъчениците на
християнската вяра от началото на разпространението на християнството14. Макар, че в
българската книжовна традиция нейното име е известно и описание на мъченическия и
живот присъства в ръкописи и от ХІV в.15,  култът към нея не може да се сравнява по
влияние с този към светците, чиито мощи се съхраняват в българския столичен град.
Тогава кое е водещо – животът на човека или светият образ, изграден в книжнината?
Отговорът е сложен и нееднозначен. Святата личност, независимо от произхода си и
социалната активност, влияе на българското общество по един и същи начин – тя е
въплъщение на християнския идеал, пример за подражание, учител, лечител и
закрилник. Има един допълнителен фактор, който увеличава популярността на култа

малка похвала за св. Йоан Рилски от Димитър Кантакузин); Дуйчев, Ив.  Рилският светец и
неговата обител..., с. 136 сл.
11 Българската литература и книжнина през ХІІІ век.  Под ред.  на Ив.  Божилов и Ст.
Кожухаров. С., 1987, с. 69, 232 (бел. 6); Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител..., с.
136 сл.; Заветът на св. Иван Рилски. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Състав. В.
Велинова. С., 2000.
12 Българската литература и книжнина през ХІІІ век..., с. 79 (Канон за св. Йоан Рилски); Стара
българска ..., т. ІV, 141-142, 155 (Пространно житие на св. Йоан Рилски от Патриарх Евтимий;
Житие с малка похвала за св. Йоан Рилски от Димитър Кантакузин).
13 Kalužniacki, E. Aus der panegyrischen litteratur der Südslaven. London, 1971; Wien, 1901, 97-115;
Kalužniacki, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthumius (1375-1393). London, 1971; Vienna,
1901, 59-99; Ангелов, Б. Ст., М. Генов. Стара българска литература (ІХ-ХVІІІ в.) в примери,
преводи и библиография. Т. ІІ. С., 1922, 524-529; Киселков, В. Житие на св. Параскева от
Евтимий Търновски. – БИБ, 3, 1930, № 1, 190-217; Киселков, В. Митрополит Йоасаф Бдински и
словото му за Филотея. – БИБ, 1931, кн. 1, 192-206; Иванов, Й. Български старини из
Македония..., 433-436; Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина. Кн. 2. С., 1944, 250-259;
Стара българска литература. Т. ІІ. Ораторска проза. Съст. и ред. Л. Грашева. С., 1982, 187-
200, 340; Стара българска ..., т. ІV, 191-216, 380-382, 440-443, 577-578, 581-583, 624-626, 647;
Българската литература и книжнина през ХІІІ век..., 85-93, 97-105, 236; Патриарх Евтимий.
Съчинения. Състав. Кл. Иванова. С., 1990, 82-112; Мирчева, Е. Германов сборник от
1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., 2006, 350-363; Иванова, Кл. Bibliotheca
Hagiographica Balcano-slavica. С., 2008, 246-249, 537-538.
14 Св. Юлиания е била дъщеря на знатни и богати родители, които били езичници и живеели
във Витиния, Мала Азия (кр. на ІІІ в.).
15 Bdinski Zbornik. Ghent Slavonic Ms 408, A. D. 1360. Facsimile Edition with a Presentation by Ivan
Dujčev. London, 1972, 142-161; Стара българска..., т. ІV, 415-423, 640-641; Иванова, Кл.
Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica..., 370-371.
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към светеца – пренасянето на светите мощи и използването му с цел пропагандиране
на царската власт. От другата страна застава реалната личност, чийто живот е станал
причина за появилия се впоследствие култ. Влиянието и в българската средновековна
история се определя от етническата принадлежност, която подсилва народностното
чувство; мястото, където Божият служител пребивава, събитията и процесите, които
рефлектират върху живота му16 и най-вече личните качества. Затова влиянието на
отделната личност е по-ценно, макар и с по-малки мащаби, тъй като е уникално по своя
характер, докато значението на светите образи има сходно проявление. Обаче
независимо от това дали святата личност е била известна приживе, дали е
притежавала голямо влияние в обществото, дали е била свързана с българските земи
по някакъв начин, несъмнено е важно мястото, което заема култът към светците в
живота на вярващите българи.

Наблюдава се едно явление, при което значението на живота на една свята
личност може да придобие сериозни мащаби в исторически план под влияние на култа
към нея. Същевременно популярността е в зависимост от фактори, които имат
отношение към живота на реалната личност, като време, място, етническа
принадлежност, политическа обстановка и др., както и такива, повлияли на съдбата на
светите мощи впоследствие, като пренасяне в столичния град, превръщането на
мястото, където се съхраняват в духовен център или разпространението на легенди за
чудесата около тях. Границите между реалната и святата личност се размиват, като
междувременно се увеличават възможностите за превръщането на тяхната съвкупност
в значим фактор в българската средновековна история.

16 На събитията и процесите, оказали влияние върху живота на св. Йоан Рилски се спира В.
Гюзелев. – вж. Гюзелев, В. “Велико светило за целия свят”..., 17-18.
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ВАСИЛ КЪНЧОВ: СЪДБА, ТВОРЧЕСТВО, ИДЕАЛ

Петя Банкова

VASSIL KANCHOV: FATE, CREATIVITY, IDEAL

Petya Bankova

Summary

It is broadly accepted that the completeness of the personality comes with the middle age.
Vassil Kanchov (1862-1902) is an exception that proves that it matters what you have
accomplished, not how long you have lived. This man has succeeded to fulfill his potential as
a scientist, writer and publicist against the background of an exceptional personal drama.   His
voyages throughout Macedonia have left to the ethnographers, geographers, historians and
demographers an infinitely abundant source of data for future studies. His essays on the
ethnopsychology of the population in the Bulgarian ethnic territories are still an example of
objectivity and tolerance. And last but not least it is worth emphasizing on his active political
and civic position during the times of serious economic and social changes on the border
between two centuries. His ideal “to preserve the Bulgarian national spirit in Macedonia” still
troubles our minds.

При представянето на живота и делата да една личност от недотам далечното ни
минало, винаги се изкушаваме от желанието от една страна да обобщаваме дейности и
приноси, а от друга – да сравняваме с другите изтъкнати представители на
разглежданата епоха или професионално поприще. В това отношение представянето
на живота и делата на Васил Кънчов би трябвало да излезе от обичайния модел,
защото според мен детайлите тук са показателни и създават по-цялостната и вярна
представа за личността и нейното наследство. Ще ми бъде трудно да вкарам
четиридесетте години живот в някакви общоприети рамки и понятия, Защото пред нас е
една действително разностранна в дейностите си личност, чиято житейска съдба е
белязана с изключителен трагизъм.

Васил Иванов Кънчов (а според някои транскрипции – Кънчев) се ражда на 14
юли 1862 г. в гр. Враца. Произхожда от твърде бедно едновременно занаятчийско и
земеделско семейство, което обитава малка къщичка в покрайнините на града, в т.нар.
„Кокошарска капия”. Баща му, Иван Кънчов, е майстор на бъчви. Майка му – Кина
Ценова се занимава с полска работа и според първия биограф на В.Кънчов – Боян
Секулов, била „висока, суха, изпечена и умна, но много неврозна – не се погажда ни с
роднини, ни със съседи” (Секулов 1927: 69). Васил е едно от петте деца в семейството,
но за зла участ останал единствен жив, защото останалите почиват невръстни.

На 6-годишна възраст Васил е записан в Долномахленското училище, като
първият му учител е Тодораки, а след него и Атанас Ефендето. През 1872 г. в
училището е назначен известният възрожденски деец Иван Петков Славейков, син на
Петко Рачев Славейков, който изгражда първото читалище в града, организира първото
класно училище и въвежда някои новости в учебното дело. Неговата учителска дейност
продължава общо три години, като през цялото време Васил е негов ученик. През това
време той запалва у него интереса към историята и географията, към литературата и
народното творчество. Така започва и първата етнографска работа на младежа – да
събира народни приказки от родния си край.
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Избухналото през 1876 г. Априлско въстание е причината за затварянето на
класното училище във Враца. Въпреки изявеното желание на Васил да продължи
своето образование, поради липсата на средства и възможности той постъпва на
работа в бакалницата на богатото семейство Йоницови, където е слуга срещу
скромното възнаграждение от 200 гроша на месец. Вместо предвидените 6 месеца, той
остава на тази работа цели две години, след което захваща собствен бизнес, като
отваря малко дюкянче близо до работилницата на баща си. Но явно търговията не била
в кръвта на юношата, затова непосредствено след Руско-Турската война от 1877-1878
г., когато започва изграждането на местната власт в града, Кънчов е назначен за писар
в общината. Но и чиновническата дейност не е присърце на младежа. През 1880 г.
,след полагането на необходимия изпит и снабден със свидетелство за бедност, Васил
заминава за Лом, където иска да продължи образованието си като стипендиант на
тамошната гимназия. За съжаление това не се случва, но с отпусната помощ от 100 лв.
от Врачанския градски съвет той все пак заминава за Лом,  където се записва като
редовен ученик в IV клас на гимназията. По време на учението получава стипендия в
размер на 40 лв. месечно, които не му стигат дори за път, така че понякога се
принуждава да изминава порядъчно големи разстояния, за да се прибере в родната си
Враца.

В Лом Васил вече проявява своите големи заложби и ярки интереси. Като
председател на ученическото дружество „Зора”, той става организатор на множество
вечеринки, изнася различни сказки по въпросите на българската история. Тук той се
запознава и с няколко българчета от Македония, които му представят трагичната съдба
на сънародниците ни в останалата под властта на Османската империя провинция.
Интересът към други градове и райони на България подтиква Васил да прави много
пътувания – из Ломско, до Оряхово, Вършец, Берковица, София, занимание, което се
превръща в негова страст, особено след като свърза живота си с Македония.

На 22 години с диплома за отличен успех от Ломската гимназия, с вече изградени
либерално-демократични възгледи, през есента на 1874 г. Васил Кънчов е назначен за
главен учител в четирикласното врачанско училище, преподавател по история и
български език.  Там,  заедно с М.  Орозов,  Н.  Николев,  Юрдакиев и други врачански
общественици, той участва в създаването на Ученолюбиво дружество "Развитие", което
става предшественик на днешното врачанско читалище със същото име. Той е
подпредседател на читалището, автор на неговия правилник и активен участник в
обществената му дейност.

На следващата година успява да получи стипендия от 1600 лв. от фонд
"Кермекчиев", което му помага да продължи своето образование в университета
Харков, Русия. Там именно той се запознава с Марин Дринов и на него дължи идеята
да започне по-обстойни изследвания на българската история и етнография. Краткият
период на престой в Харков е слабо известен за българските историописци. Той
приключва с избухването на Сръбско-българската война от 1885 г., когато Васил
Кънчов решава, подобно на хиляди родолюбиви българи от емиграцията, да се завърне
в родината, за да се включи в редовете на българската армия. Но военните действия,
както знаем приключват бързо, с пълен разгром на сръбските войски и Васил е
свободен да продължи с образованието си. Отново финансовият проблем е в основата
на решението на младежа да се запише като студент по химическа технология във
Висшето баварско училище в Мюнхен, където живее до 1887 г. След кратък престой в
България, той записва същата специалност в Кралската политехника в Щутгарт.

Тежка болест слага край както на стипендията така и на висшето образование на
Васил Кънчов. През пролетта на 1888 г. той се завръща във Враца, а няколко месеца
по-късно получава назначение за учител в Княжеското железарско училище. Но
мисълта за поробените братя в Македония не напуска съзнанието на Кънчов. Той
копнее да замине за там и да отдаде сили и възможности за подобрението на
положението на своите сънародници, останали под властта на османския феодализъм
в тази част от етническите ни територии.
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Ето разсъжденията на Михаил Арнаудов за мотивите на Васил Кънчов да насочи
своите житейски и професионални интереси към Македония: „Кънчов потегля по един
зов на съдбата за робската страна, за долините на Вардар и Струма, за да учи, да
изучава и да буди оня нещастен народ, когото европейската дипломация бе тъй
жестоко наказала, като го оставяше под един отживял режим на политическо
безправие, икономически гнет и национално обезличаване. Зовът бе собствено
спонтанен глас на собственото сърце, на собственото нравствено чувство; защото
Кънчов бе не само българин, но и човек с голяма хуманност и поетическа отзивчивост.
Защото той не можеше да се примири с мисълта за една Македония, подложена на
варварски терор и откъсната от общия културен и национален живот на българското
отечество и реши да посвети грамадната си енергия на идеала за превъзмогване на
робството или най-малко за пълното възраждане на българщината там” (Арнаудов
1927: 7).

С огромно задоволство Кънчов посреща известието, че от 1 септември 1888 г. е
назначен за учител по химия и география в Солунската българска мъжка гимназия,
където работи в продължение на три години. Там той попада в свои води, защото се
запознава с такива изтъкнати педагози и интелектуалци от Княжеството като Д. Матов,
А.  Тошев,  Бл.  Димитров,  Н.  Начов и др.  С някои от тях той започва издаването на
списание „Книжици за прочит”, където публикува първите си пътеписи от Македония,
както и някои свои белетристични творби.

За кратко време (1891-1892) той е преместен като директор на българското
училище в Серес (Сяр), а след това се връща и като директор на Солунската гимназия.
С негова помощ е издействано и дарение от страна на Евлоги Георгиев, който
предоставя сумата от 50 000 лв. за закупуване на къща в Солун, където да се открие
Девическата българска гимназия и нейния пансион. В този период от време той е
сполетян и от огромна лична трагедия. При преместването му в Сяр загубва само след
три години щастлив съпружески живот своята любима Христина Н. Балджиева –
учителка в Солунската девическа гимназия, която заболява тежко и на 5 януари 1893 г.
умира като оставя невръстната си дъщеря на 1 година и четири месеца на грижите на
своя съпруг.

В своята дейност като учител и директор Васил Кънчов се ръководи от два
основни принципа – да даде на учениците солидни познания по преподаваните
предмети, като издигне и общата им култура, и да възпита у тях чувство на дълбок
патриотизъм и желание за служене на народа. Това в онази епоха за Македония и
Тракия било крайно необходимо поради османското и патриаршеско иго и засилената
дейност на чуждите пропаганди (Христов 1970).

Същевременно в този период от историята на Македония възниква и
организираната национално-освободителна борба, чийто инициатор става
организирания на 23 ноември 1893 г. в Солун пръв комитет на Вътрешната Македоно-
Одринска Революционна организация (ВМОРО), който се поставя за цел извоюването
на автономия в областите Македония и Одринска Тракия. По същото време и в
Княжеството се създават аналогови организации, в които участват изтъкнати политици,
военни и общественици, които имат също в програмите залегнали постановки чрез
средствата на въоръжено въстание постигането на свободата на двете области и
присъединяването им към Княжеството. Васил Кънчов има своите лични убеждения и
те го присъединяват не към революционното направление, а към еволюционистите,
които държат на развитие на просветното, културно и църковно движение в областите,
за укрепване на българския дух и противопоставяне на чуждите – сръбска и гръцка
пропаганди. В това отношение той напълно подкрепя провежданата от Българската
екзархия политика (Кънчов 1895, а).

Статистическите данни от демографските проучвания, направени от В. Кънчов за
Македония и за Одринска Тракия показват, че мнозинството 52% от населението в
първата и 42% във втората област е българско. От общо 2 258 224 души население в
Македония 52, 31% са българи; 22,11% са турци; 10,13% са гърци, 5,70% са албанци, 3,
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58% са власи, а останалите етнически общности са около 6,17%. В Одринско живеят
близо 968 675 души, от които 42, 37% са българи; 34,17% са турци; 18,64% са гърци а
останалите националности не надхвърлят 4,12%. Общо в Македония и Одринска
Тракия живеят 1 589 207 българи, които представляват 55,21% от цялото население
(Кънчов 1900).

Тези данни с незначителни промени са потвърдени и от една статистика,
съставена по официални османски данни, публикувана в Киев, както и от в.”Зорница”.

През 1893 г. към Българската Екзархия в Цариград се разкрива длъжността
„главен екзархийски инспектор над българските училища” в турските власти. Надали
има по-подходяща фигура за изпълнение на този пост от В.Кънчов който лично моли за
това назначение и чрез съдействието на началника на училищния отдел в Българската
Екзархия в Цариград Н. Лазаров, скоро го получава (Манкова 1992: 21).

Васил Кънчов е главен инспектор в продължение на 4 години. През това време
върху него ляга подозрението на османските власти, че дейността му е в разрез с
интересите на държавата. Против него са устроени няколко нападения, за да бъде
отклонен от народополезната си дейност. От друга страна, между Екзархията и
управляващите среди в София се появяват разногласия и Кънчов става обект на
критика и недоволство. През месец юли 1897 г. посред бял ден на една от централните
цариградски улици срещу В. Кънчов е извършен несполучлив опит за убийство.
Извършителите остават неразкрити, но Кънчов е посъветван да напусне османската
столица и така той се установява в столицата на Княжеството като си купува малка
къщичка на ул.„Неофит Рилски”. Тук той продължава със своята книжовна дейност като
сътрудничи с разкази дори на елитарното списание „Мисъл”, редактирано от д-р
К.Кръстев. Още през първата година на пребиваването си в столицата става член на
Книжовното дружество, а също така на Природонаучното и Икономическото дружество,
както и на читалище "Славянска беседа", в живота на които се помни с изнесените
реферати и най-активно участие в дружествените разисквания. В София работи по
подготовката за печат на своите трудове. Продължава също така да предприема
обиколки из по-близки или по-далечни места, за да събира исторически, стопански и
народописни материали (Николова 1994: 7).

В този период от живота на Васил Кънчов започват и неговите активни
политически занимания. Той е убеден демократ и либерал още от младежките си
години, но сега е изкушен от нова политическа сила – Прогресивно-либералната партия
под ръководството на д-р Стоян Данев. Привлечен към нейните структури от Михал
Сарафов, той се включва във врачанската листа на партията за изборите за Х
Обикновено народно събрание и през април 1899 г. е избран за народен представител.
Това е времето, в което той произнася и знаменитата си реч „Турция и българите”,
отговор на Тронното слово (Кънчов 1899). Две години по-късно той е отново врачански
народен представител в ХI Народно събрание. Политическата победа на изборите на
прогресивно-либералите им позволява съставянето на коалиционно правителство
съвместно с демократите на Петко Каравелов, в което той е министър председател, а
Стоян Данев е министър на външните работи. Председател на Народното събрание
става Ив. Евст. Гешов, а негов подпредседател е самият В. Кънчов.

На 21 декември 1901 г. след правителствена криза кабинетът Каравелов – Данев
пада и лидерът на Прогресивно-либералната партия получава мандат за съставяне на
самостоятелно правителство. За да покаже новата линия на поведение на
правителството като министър на просвещението е привлечен безспорния авторитет в
просветното дело, автор на учебници и учебни помагала, реформатор и новатор в
учебното дело – Васил Кънчов.

„Срещнахме голяма мъка да омаловажим неговите възражение против влизането
му в правителството. За тая цел трябваше формено да му се обещае, че той ще бъде
властен да не обръща внимание на никакви партизански домогвания” – споделя Ст.
Данев.
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За всеобщо съжаление министестването на Васил Кънчов трае около месец. В
по-голяма част от своето време той е принуден да се занимава с проблемите на
уволнените и безработни учители един от които е психически нестабилния Тома
Каранджулов, който е българин от Македония, роден на 28 февруари 1870 г. в Прилеп.
Често пъти преместван и уволняван поради некадърност от заеманите учителски
постове той се превръща в постоянен посетител в приемната на министерството, което
се намира в здание срещу френската легация, между старата поща и Народната банка.
На 24 януари 1902 г. В. Кънчов се прибира в министерството, където след като
преглежда получените писма допуска в кабинета си въпросния Каранджулов. Кратко
време след това разсилният чува няколко изстрела и при влизането си в кабинета на
министъра го заварва повален на земята, а срещу него и мъртвия Каранджулов, който
след кратка борба е прострелял министъра и се е самоубил. Само минути по-късно
Кънчов издъхва в ръцете на пристигналия доктор Георги Кожухаров.

Смъртта на този забележителен българин е посрещната с огромна потрес от
българската общественост. Но погребението му е повод в центъра на София да се
разиграе остра разпра между полицията и пристигналите македонски дейци. Те гърмят
с пушки и пищови и между присъстващите има ранени и контузени. Траурното слово е
произнесено от самия министър председател д-р Стоян Данев, но след него взема
думата един от приятелите на убиеца, който призовава похитителя и жертвата да се
слеят в едно, като ги погребат в общ гроб. Властите прекъсват оратора и го арестуват
под всеобщите протестни възгласи на присъстващите. Така дори в смъртта си
личността на Васил Кънчов продължава да възпламенява обществените страсти и в
Княжество България.

Истински късмет за изследователя е фактът, че съществува самостоятелно
изследване, посветено на книжовното наследство на В. Кънчов, направено с
изключителна прецизност от Боян Секулов. Той се позовава на направения преди него
списък, отпечатан в сп. „Мисъл”, съставен от Н. Наумов в 1902 г. (Наумов 1902)
Накратко, ако се опитаме да направим схема на тези изследвания, бихме откроили
няколко типа. На първо място това са пътеписите за селища и райони от Македония.

Да започнем с „Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница”. Васил
Кънчов дава ценни сведения за бита, нравите и обичаите на българите в Серско.
Например той описва много подробно и точно облеклото на селяните. Мъжете в полето
се обличали в черни дрехи. Те носели гащи, наричани беневреци, от вълнена материя,
както в Солунско, Кукушко и други места. На гърба си обличали памучна риза (кошуля),
а върху пея елек със или без ръкави. Отгоре слагали дълга до коленете черна дреха,
украсена с гайтани. На пищялите си имали крачоли (тузлуци), каквито се носели из
много места в Македония. На главата си носели малко фесче с голяма черна гъжва, а
на кръста —  дълъг вълнен или памучен черен пояс.  Жените носели дълги ризи
(кошули), често пъти везани с червени или сини конци. Върху кошулите — антерии от
домашно тъкан памучен плат. На кръста — поясчета, тъкани на памучна основа. Най-
красивото в женското облекло била престилката (прегач). Тя била широка, направена
от вълнена материя и украсена с шарки, които били във вид на ромбове, квадратчета
или начупени линии. На главите си носели малки фесчета, привързани с кърпи, а
отгоре шамии, които не се привързвали яко, но се оставяли свободно да падат върху
плещите. През зимата носели къса до кръста дреха (купаран или фермане), подплатена
и украсена с агнешка и лисича кожа.

Пътеписът „Битолско, Преспа и Охридско” също е написан прецизно и с богато и
разнообразно съдържание (Кънчов 1891). Авторът започва изложението с описание на
гр. Битоля — местоположение, население, поминък, грабежите и насилията на
мюсюлманските разбойнически банди, чуждите пропаганди и дейността на българската
община в града. След това разглежда положението в селата на Битолска каза, като
дава данни за народностния състав на населението (по брой на къщите), религиозно-
верската му принадлежност (екзархисти или патриаршисти), брой на училищата и
църквите и разпространението на чифлишкото земевладение.
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По-нататък Кънчов описва пътя от Битоля до Преспа, селищата в Преславската
котловина, като се спира главно на гр. Ресен и Преспанското езеро. И тук Кънчов дава
данни за народностната принадлежност на населението и за разпространението на
чифликчийството, които са важни с оглед изучаването на предпоставките и характера
на национално-освободителната борба в навечерието и по време на Илинденско-
преображенското въстание от 1903 г. От тези данни се вижда голямото числено
превъзходство на българите както в Битолско, така и в Преспанско.

Освен разгледаните пътеписи Васил Кънчов е автор и на две изследвания за
миналото и настоящето, както пише той, на градовете Велес и Скопие.

Студията за град Велес се състои от девет параграфа. Ценното в нея са данните
за народностния състав на населението в града и неговата каза, сведенията за
стопанския живот (занаяти и търговия)  и за аграрните отношения.  И тук,  както и в
Западна Македония, населението страда много от разбойничеството на
мюсюлманските банди, а също и от подкупничеството на турските власти. За разлика от
други кази във Велешко по-малко е разпространено чифлишкото земевладение. Това
се обяснява с липсата на обширни плодородни земи, където обикновено възникват и се
утвърждават чифлиците като едри стокови стопанства. В същата студия Васил Кънчов
разглежда подробно развитието на църковно-националната борба и училищното дело
във Велес и Велешко.

В труда за гр. Скопие се разглежда подробно неговата история през античността
и средновековието (Кънчов 1898). Дават се много данни и за османския период, когато
градът има многобройно население и играе важна роля в стопанския и военно-
административния живот на Османската империя. Свидетелство за това са многото
пътища, които го свързват със Солун, София, Битоля, Ниш, Сараево и Дебър.

Вторият тип изследвания са посветени на статистическите проучвания.
На трето място бихме поставили изследванията върху пътната система на Одринска
Тракия.

Следват чисто етнографските изследвания на населението, неговия бит, нрави и
обичаи. Тук бихме добавили и някои опити да се направят биографични изследвания
като това за Йордан К. Джинот (Кънчов 1896).

На шесто място бихме поставили цялостните му монографични изследвания като
„Македония. Етнография и статистика”.

На последно място са някои бележки върху археологически обекти, извори и т.н.
(Георгиев 1992).

Три са, според мен, основните белези, които отличават етнографската
проблематика в трудовете на В. Кънчов: енциклопедичност на познанията, частно-
научен подход към разглежданата проблематика и ярка гражданска позиция относно
щекотливите въпроси на неговото време.

На първо място това са безспорно енциклопедичните познания на изследвача
върху историята не само на Македония и България, но и на народите , населяващи
Балканския ареал. Поставям акцент на определението „енциклопедични”, имайки пред
вид,  че историческите факти,  интерпретирани от В.  Кънчов,  са подкрепени с изобилен
материал, отнасящ се към географията (орография, хидрография, климатични
особеност и т.н.), археологията (епиграфия, култови средища и т.н.) на изследваната от
него територия.

Като един от първите привърженици на историческия подход В.Кънчов започва
своето изложение с общи бележки за разселването на народите на Балканския
полуостров с цел да покаже древните етнически пластове на елини, илири и траки,
както и тяхното разполагане във времето и пространството. Обстойно са разгледани
стопанския бит, поминъка и икономическите отношения от древността до негови дни.

Изследвания от подобен характер са включени в почти всички негови публикации
на пътуванията му по долините на реките Струма, Места и Брегалница. Навсякъде
правят впечатление позоваванията от страна на автора върху трудовете на такива
крупни изследвачи като французите Ами Буе и Лежан, руския историк Викентий В.
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Макушев, Константин Иречек, Марин Дринов и много други. На тяхната база В. Кънчов
изгражда и своята концепция за историческата и съвременната демографска
характеристика на Македония. Данните от неговите анализи ползват множеството
специалисти, разглеждащи етнодемографското състояние на областта. Особено
внимание в това отношение заслужава етнографската карта на Македония, изработена
от В. Кънчов, в която с особена точност са отбелязани малцинствата, тъй като „… на
изток вероизповеданието играе важна роля при националните въпроси и борби,
особено пък при мохамеданите, дето религията има още господстващо значение и
заменя народността” (Кънчов 1970: 114).

Тук се налага да отбележа и известните грешки, плод на все още неусвоената и
неразработената научно-статистическа методика на изследвача относно някои
демографски проблеми, поставени от него. Така например, той посочва, че причините
за намаляването на турците в Македония са слабото разплодяване, голямата смътност
във време на епидемии и войните.  Освен това поради липсата на конкретни данни за
населението на Македония (по това време там все още не е извършено цялостно
преброяване) той допуска в потвърждение на своята хипотеза едно механично
пренасяне на данните от демографските изследвания на Георги Данаилов, касаещи
турците в Княжество България, върху изследваната област (Данаилов 1931).

На второ място сред основните приноси на В. Кънчов в етнографията трябва да
се посочи неговата частно-научна методика за събиране и анализ на материалите.
Далеч преди условното обособяване на дяловете в етнографията като наука, този
автор е достигнал до прозрението да събира теренни материали върху определен кръг
от проблеми.

Изключителен интерес за съвременния специалист представляват обобщенията,
направени от В Кънчов, върху етнопсихологията на българите в Македония. Той
отбелязва, че западно македонските българи са по-пъргави, по-предприемчиви и по-
хитри от останалите си сънародници. Те са и „.. най-спекуланти между другите си
събратя… В тия места спекулантите евреи никога не са могли да хванат почва, нито
пък гърците, ни влахо цинцарите” – пише той (Кънчов 1970: 322). За разлика от тях
южно македонските българи са по-мек и тих народ, податливи и възприемчиви към
чуждото, с огладени черти на характера. В заключение на своите наблюдения върху
етнопсихологията на това население пише: „Общи характерни черти на всички българи
в Македония са голямо трудолюбие, пестеливост и трезвост. Всичките плодородни
полета на страната са обработени от българи. Трезвостта е особено важна страна. Има
цели краища, дето селата нямат механи, например Серско поле. Пияни селяни българи
в Македония не се срещат, освен на някое голямо празнично тържество” (Кънчов 1970:
331).

Наред с етнопсихологията на българина в Македония, В. Кънчов разглежда и
основните антропологични белези на местното население. Характерни за тях са
изпъкналото чело и заострената брада, острият (често гърбав) нос, тънките и дългите
мустаци, тъмната кожа и коса и т.н.

В изследването определено внимание е отделено на материалната култура,
характерна за българите в Македония. Подробно до педантичност са описани
особеностите в мъжката и женска местна носия в отделните краища, личат добрите
познания относно терминологията на костюма по тези места. Не бива да забравяме, че
Кънчов и много добър познавач на особености в диалекта и в говора на македонските
българи, на които се спира и в своя труд за Македония.

Като част от материалния бит са представени и особеностите на селищното
устройство в тази област. Направена е типологична разлика между поселенията на
двата дяла българи. За западно македонските българи е отбелязано, че строят къщите
си всякога върху земи, обикновено от дърво, мазани с кал. За разлика от тях при
южните им съседи се установяват скупчените села, като къщите са построени гъсто
една до друга, без широки дворове около тях и без широки поляни.
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В. Кънчов се спира и на отделните елементи от соционормативната култура на
изследваното население. Той отбелязва, че във всички краища на страната са запазени
големите неделни родове.

Бих искала да се спра накратко и на още един проблем, разгледан в
представения труд – проблема за българското мохамеданско население. Можем само
да съжаляваме, че историческите факти, изложени от В. Кънчов невинаги са вземани
под внимание от по-късните изследвачи на тази група население, което довежда до
сериозни грешки.

Така например, В. Кънчов не се опитва да скрие историческата истина около
приемането на исляма от това население. Неговото критично отношение към фактите
проличава в констатацията, че „българите мохамедани навсякъде се наричат турци, но
се делят от същинските турци и ги мразят”. Същевременно с това авторът отбелязва
следното за селата Брезница, Лозница и Корница: „За селата Брезница, Лозница и
Корница – мохамеданството много трудно се прихванало там. Селяните тайно яли
свинско месо след потурчването и пазели кочините на свинете; за туй властите
наложили особен данък върху тия кочини.  Помакините там и сега не крият лицето си,
както помакините в по-отколе потурчените родопски села” (Кънчов 1970: 335).

А общо за родопските помаци В. Кънчов пише: „Знаят че са били някога
християни, но сега са фанатици мохамедани и често пъти по-големи противници на
християнските си кръвни братя нежели самите турци” (Кънчов 1970: 337).
Спирам се на тези два цитата, за да подчертая още веднъж личното си мнение, че ако
по-често прелистваме страниците, оставени ни от такива бележити българи като
В.Кънчов, със сигурност щяхме да си спестим много от трудностите в нашето съвремие.

За съжаление, както отбелязва и проф. М. Арнаудов (Аранудов 1927: 34) за
краткия си четиридесет годишен живот В.Кънчов не е успял да събере етнографски
материал относно обредите, народната вяра, с изключение на няколкото предания,
оставени от него за исторически лица, места и странни названия, като това за „Не бой
се, Куло!” От други негови произведения можем да черпим данни за отделни обичаи на
населението. За село Банско той е оставил едно чудесно сведение за погребалните
обичаи и обреди. Там на погребение роднините на покойника обличат най-хубавите си
дрехи, мъжете се избръсват, а младите невести отиват с венчалното си облекло. Никой
не носи характерното за другите краища на страната траурно облекло. А след
погребението първата нощ не се спи в къщата, където е умрял човек, защото се вярва,
че неговата душа се връща там.

Твърде интересни са и данните, които получаваме от неговите пътувания за
някои народни игри, като надбягванията, борбите и други, за някои митологични
представи, като тази свързана с поверието, че дух – покровител, т.нар. сайбия, пази
зидовете на стара крепост и се явява във вид на грозно животно, фолклорни данни за
някои обредни песни на Гергьовден и други.

Накрая бих искала да подчертая третата особеност на творчеството на Васил
Кънчов от етнографска гледна точка. Това е неговата активна и научно защитавана
позиция относно етнодемографския характер на Македония. Чест прави на автора в
трудното време, в което живее, и чиято жертва става, да се занимава така всеотдайно
със съдбата на българите в Македония. Не ще открием негово изследване, в което
открито и категорично да не е заявил своята позиция по този въпрос. Така например в
учебника по отечествена география Васил Кънчов пише, че българите в Македония
съставляват повече от половината население и достигат до 1 250 000 души (Кънчов
1895). Този свой извод той защитава и в специалния си труд за Македония, където
отново на първо място са българите, следвани от турците, гърците власите, циганите,
евреите. Едва на последно място, заедно с малките групи останки от черкези са
споменати и сърбите.

В заключение ще напомня думите на акад. Хр. Христов, според който научното
дело на Васил Кънчов по обем, по солидност на метода, по добросъвестност на
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наблюдението, по разнообразие и ценност на материала няма равно на себе си в
литературата на Македония (Христов 1970: 22).
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ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ТИПОГРАФОВ – ПЕЧАТАР И ПОБОРНИК

Стефан Бейков

PANAYOT VASILEV TIPOGRAFOV - PRINTER AND CHAMPION

Stefan Beykov

Summary

The original diary of Panayot Tipografov is kept in the fund of “Bulgarian history 15-19
century” department. It contains biographical notes on the key moments of the activity of
Petko R. Slaveykov in Tsarigrad and Odrin. Tipografov has also described in his diary the
struggle for independence of the Bulgarian church, the participation of Bulgarian volunteers in
the Serbian-Turkish war of 1876, the Liberation war of 1877-78 and the Bulgarian volunteer
movement. In his notes he follows the participation of Bulgarian small military units led by the
famous leaders Filip Totyo and Panayot Hitov as well as that of Captain Raycho Nikolov as a
battalion commander in the Serbian-Turkish war of 1876.

Сред имената на редица бележити търновци, участници в национално-
освободителните борби от епохата на Възраждането, се нарежда и името на Панайот
Василев Типографов. Започнал като печатарски работник в печатницата на П. Р.
Славейков в Цариград, младият Панайот следи отблизо и участва в църковната борба.
Под негово ръководство е отпечатан на български език Ферманът за независимостта на
българската църква от 1870 г. Панайот Типографов участва като доброволец в
Сръбско-турската война от 1876 г. По време на Руско-турската война заедно с други
доброволци постъпва в редовете на българското опълчение. След Освобождението
обучава словослагатели в печатницата на Л.Каравелов в Търново.

Панайот Василев е роден през месец март 1854 г. в махала „Св. Никола” в
Търново. Баща му Васил Георгиев (Късия Васил) е майстор-казанджия, който има
собствена работилница на Казанджийския мегдан. Майка му Вангели е от стар
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търновски род. Малкият Панайот постъпва в местното класно училище и завършва с
добър успех първи клас. Там се сприятелява със сина на П.Р. Славейков – Рачо. След
смъртта на баща си през 1867 г. Панайот споделя съдбата на бедните деца. Отведен от
майка си при майстор-абаджия да учи занаят, той чиракува в продължение на 5-6
месеца.

Повратен момент в живота му е лятото на 1867 г. В Търново се завръща П. Р.
Славейков. Братът на Славейков – Панайот Рачев, майстор-казанджия, е кръстник на
младия Панайот Василев. Сближаването с известния търновец променя съдбата му.
Заедно с две-три момчета от Трявна и със сина си Рачо, П.Р.Славейков отвежда
Панайот Василев в Цариград. По пътя от Русе към тях се присъединява Драган Цанков.
По негово настояване и със съгласието на Славейков, Панайот е прекръстен на Петко
(Панайот е гръцко име, а Петко-българско). В Цариград младежите са настанени на
квартира близо до печатницата на Славейков, в квартал „Узун капия”. В продължение
на няколко години Панайот изучава занаята на словослагател. За сравнително кратко
време усвоява тънкостите на занаята и става добър печатар. Животът в големия град и
средата, в която попада, се отразяват благотворно върху неговото развитие. След
години Панайот Василев си спомня, че благодарение на занаята си той се развивал
„здравословно умствено и нравствено”.

През 70-те години на 19-ти век разрешаването на българския църковен въпрос
навлиза в своята решителна фаза. Панайот Василев следи отблизо развитието на
църковната борба в Цариград. Всекидневните му контакти с един от най-активните
участници в борбата, П.Р.Славейков, го ориентират правилно в напрегнатата
обстановка.

На 28-ми февруари 1870 година, след 30-годишна борба за национално
самоопределение, българският народ получава ферман за самостоятелна българска
църква начело с екзарх. Ферманът предвижда създаване на българска Екзархия, чието
вътрешно управление е независимо от вселенския патриарх и се урежда с устав,
утвърден от правителството. Панайот Василев се заема с отпечатването на фермана
на български език. Под негово ръководство са набрани текстовете на важния документ,
увенчал усилията на българския народ за духовна независимост.

Цариградската патриаршия не закъснява със своята реакция. Тя прави всичко
възможно да компрометира фермана сред народа. След като ферманът не се
изпълнява, Иларион Макариополски съветва да се повтори актът от 3-ти април 1860 г.
След това действие и по настояване на цариградския патриарх тримата български
владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски са
заточени в Анадола. Не след дълго те са освободени под напора на протестиращите
цариградски българи, водени от П.Р.Славейков.

През 1871 г. П.Р.Славейков е заподозрян от турските власти, че поддържа връзки
с българските революционери в Букурещ. Печатницата му е затворена и запечатана.
Цялата архива и кореспонденцията са отнесени с чували в полицейския участък.
Славейков и 7-8 словослагатели от печатницата, сред които и Панайот Василев, са
арестувани и отведени в полицията в „Паша капусу”. Поради липса на улики, след
десетдневен престой те са освободени. Затварянето на печатницата принуждава
Славейков да стане учител. По настояване на Екзархията той е назначен в българското
училище в Одрин.  С него заминава и П.Василев,  който е и ученик и учител на по-
малките деца. В училището в Одрин Панайот се запознава със славейковите ученици
от българското цариградско училище: Димитър Благоев, Спиро Гулабчев, Трайко
Китанчев, Георги Измирлиев.

В Одрин българските учители и ученици са подложени на преследвания от
гръцкия владика. Гоненията са насочени най-вече към П.Р.Славейков. С много такт и
умение Славейков успява да отблъсне нападките на владиката и не допуска намесата
на турската власт в българското училище. През 70-те години на 19-ти век в турската
армия служат и българи. В Одрин е настанен кавалерийски батальон - „инат
кавакларъ”, който е изцяло български. По настояване на войниците, въпреки забраната
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на гръцкия владика, всяка неделя учениците от българското училище участват в
църковната служба. Тя се провежда в черквата на махалата „Сарък мегдан”, близо до
казармата. Учениците четат и пеят на български. Свещеникът-българин, който е
гръкоман, е заставен да чете евангелието на караманлийски (на турски), вместо на
гръцки, а учениците четат апостола на български. На това настояване на войниците
гръцкия владика не може да се противопостави. Като християни и българи, войниците
могат да изповядват свободно вярата си.

През 1876 г., в продължение на шест месеца Панайот Василев служи в дома на
секретаря на австрийското консулство в Цариград. След обявяването на Сръбско-
турската война през юни 1876 г., той напуска тази служба. С мисълта, че трябва да
помогне на поробеното си отечество, се отправя към Румъния. С австрийски параход
Панайот Василев заминава за Галац. Там е посрещнат от представители на българския
революционен комитет и с още няколко българи са изпратени в Браила. Тук те се
свързват с Тодор Пеев, Иван  Драсов, Светослав Миларов и остават при тях около
месец. По време на престоя си в Браила Панайот Василев и другарите му са
арестувани от румънските власти. Престояват в затвора една седмица. След
получаването на сръбски паспорти, те са освободени и заминават за Турну Северин. С
параход преминават Дунава и се установяват в Кладово, Сърбия.

През месец април 1876 г. Сърбия започва усилена подготовка за война с Турция.
На 1-ви април сръбското правителство разрешава да се събират български доброволци
в крепостта Фет Ислям при Кладово. Със събирането на доброволците се заема
Панайот Хитов. Според плана българските чети трябва да навлязат в България, където
да подпомогнат и разширят проектираното въстание.

На 18 юни 1876 г. е обявена Сръбско-турската война. Сръбското командване
отдава голямо значение на българските доброволци. Априлското въстание е потушено,
но на българските доброволци е възложена важна задача – да повдигнат българите от
двете страни на Балкана отново да въстанат, когато  сръбската  войска премине
границата. Войводата Ф. Тотю и капитан Райчо Николов са изпратени от Българското
човеколюбиво настоятелство в Кладово да преговарят за въоръжаването на
българските доброволци. Там се стичат българи от всички краища на Европа, за да се
запишат във въстаническите чети. В разстояние на две седмици се събират повече от
600 души. В началото на юли Ф. Тотю е назначен за главен войвода на ІІ-ра чета. В
Кладово българските доброволци в продължение на един месец преминават през
военно обучение под ръководството на сръбски офицери. Панайот Василев е зачислен
в четата на руския капитан Филипович – Зандриг. Четата продължава своето обучение
в околностите на гр. Зайчар. На българските доброволци, въоръжени с руски пушки –
капсалийки, е поверена охраната на града. Българите се справят с поставената задача,
но след настъплението на многобройни турски части те са принудени да напуснат
позициите си и се насочват към с. Луковит.

На 26 юли 1876 г. четата на Ф. Тотю напуска Зайчар. От нея се отделят
сръбските войници на полковник Лешанин и българските доброволци на капитан
Филипович – Зиндраг. В своите записки Панайот Василев отбелязва: „След нас
вървеше от гр. Зайчар с четата си и Тотю войвода с около 350 души, които като
стигнали в Пивниците, при Брестовишка баня, разбили Пивниците, напили се с вино и
ракия и почнали да играят хоро, с биене на един тъпан, намерен в Пивниците. От
гърмежа на тъпана башибозуците и черкезите – кавалеристи ги чули и подушили, че са
малко, настигнали ги и почнали да ги секат като краставици. Това научихме от
избягалите от четата на Тотю войвода арнаути и македонци, които се присъединиха
към нашата чета”.

След кратък престой в с. Луковит, по нареждане на началника на сръбския
гарнизон, българските доброволци са насочени отново към гр. Зайчар. Капитан
Филипович – Зандраг отказва да изпълни заповедта на коменданта и повежда своите
бойци към главната квартира на ген. Черняев в Делиград. Заедно с 50-60 свои другари
Панайот Василев се отделя от четата и се присъединява към четата на Панайот Хитов.
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Тази чета, наброяваща около 300 души, действа близо до главната квартира в гр.
Алексинац. Ръководени от опитния войвода, българските доброволци водят успешни
сражения с башибозуци и редовна турска войска. По нареждане на ген. Черняев се
извършва преструктуриране на доброволческите части. Сформирани са два български
батальона, наброяващи около 2800 души, един македонски и един черногорски
батальон. Всички доброволци са превъоръжени с нови пушки и тяхното обучение е
поверено на руски офицери.

По заповед на Главното командване доброволческите батальони се отправят за
фронта и заемат десния фланг на позицията при Алексинац. Панайот Василев е в 4-та
стрелкова рота на Втори батальон. Батальонен командир е капитан Райчо Николов.
След няколко успешни сражения батальонът се завръща в Алексинац. Капитан Райчо
Николов се спречква със сръбски офицери, подава оставка и напуска частта си. Заедно
с него към Кладово се отправят около 400 български доброволци. След преминаването
на румънската граница те са настанени в гр. Турну Северен и издръжката им се поема
от Българския комитет. С помощта на комитета Панайот Василев с няколко свои
другари достига до Букурещ. В румънската столица те са приети от председателя на
Българското човеколюбиво настоятелство Панарет Рашев и секретаря Стефан С.
Бобчев

След десетдневен престой в Букурещ българските доброволци са снабдени с
руски паспорти от руското консулство. С влак през Кишинев те отпътуват за Одеса.
Посрещнати са от руските власти и настанени в казармите. Панайот Василев е
зачислен в Замонския полк. Под ръководството на руски офицери започва обучението
на българските доброволци, което завършва с полагане на практически изпит.

На 12 април 1877 г. е обявена Руско-турската война. По разпореждане на руското
командване българските доброволци отпътуват за Кишинев. След двуседмично
обучение на полето извън града се провежда строеви преглед. На прегледа присъства
лично Александър ІІ. Императорът остава доволен от българските доброволци и ги
поздравява с предстоящия поход към България. Българското опълчение е утвърдено
под това название със специална заповед на главнокомандващия руската Действаща
армия на Балканите от 29 април 1877 г., с която са определени състава и началника му
– ген. Столетов. Основно ядро на опълчението са българските доброволци от Сръбско-
турската война. Първите дружини са сформирани в Плоещ, Румъния. В разстояние на
един месец те се обучават край града. Там са развърнати в 6-дружинен състав – общо
7526 души. Отново се провежда преглед и парад на опълченските дружини в
присъствието на император Александър ІІ. На българските опълченци е връчено
Самарското знаме, под което те полагат клетва, че всички ще умрат за доброто и
свободата на България. След клетвата Панайот Василев е произведен в чин ефрейтор
и назначен за отдельонен командир.

Българското опълчение се насочва към района на Зимнич-Свищов. Опълченците
са включени в Предния отряд под командването на ген. Гурко. На 4 юли 1877 г.
основните части на отряда се разполагат на лагер край с. Батак. В лагера пристигат
мнозина българи от околните села, които се жалват от издевателствата на отделни
турци над мирното българско население. По нареждане на ген. Столетов някои от тях
са заловени и изправени пред военно-полеви съд. Двама са осъдени на смърт и
разстреляни, а останалите помилвани и освободени.

От Батак българското опълчение се отделя от отряда на ген. Гурко. Опълченците
се придвижват по маршрута Горна Липница-Паскалевец-Ресен-Самоводене. Късно
вечерта на 7 юли те достигат до манастира „Св. Преображение” близо до Търново и се
установяват на лагер край р. Янтра. Манастирското братство осигурява на българските
войни хляб и хранителни продукти. На 8 юли рано сутринта стройните редици на
опълченците се отправят към старата българска столица. Пред Дервентските порти
(Газхането) те са тържествено посрещнати от търновското духовенство начело с
архимандрит Стефан и ликуващи жители на града. След кратко приветствие
опълченците продължават по тясната и препълнена с народ улица. Посрещачите ги
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закичват с букети от живи цветя. Пред сградата на турския конак е отслужен водосвет
за здраве. На българските опълченци е връчено знамето на Първи търновски
революционен окръг от април 1876 г. Радостта на търновци е голяма. Те са честити, че
след многовековното владичество виждат български войни в старопрестолния град.
След водосвета опълченските дружини са разположени на лагер край Икъкъ канара
(съборената скала) срещу с. Малък чифлик. По време на престоя в Търново Панайот
Василев постъпва в болница. По настояване на руското комендантство, след
изписването му от болницата е назначен на полицейска служба в Търново. Там остава
до края на войната.

През 1878 г. Любен Каравелов пренася печатницата си от Букурещ в Търново.
Настанена е в джамията на площад „Баждарлък” срещу Щърбаковия хан. За директор
на печатницата е назначен Панайот Василев. След монтажа на машината той се заема
с подбора на 5-6 грамотни момчета и момичета за словослагатели. За една седмица те
са обучени. Започва отпечатването на в. „Знаме”, редактиран от Любен Каравелов. В
печатницата се печатат първите покани за сватба в Търново. Отпечатани са и няколко
от първите екземпляри на Търновската конституция. През 1879 г. печатницата е
затворена и пренесена в Русе.

След закриването на Каравеловата печатница Панайот Василев постъпва като
словослагател в печатницата на Киро Тулешков. Тя се помещава в сградата на
бившата турска кадийница (дн. читалище „Надежда”). В нея се отпечатва в.
„Възкресник”, редактиран от лясковчанина Недю Жеков - ректор на първата духовна
семинария в България.

На 28 май 1878 г. Панайот Василев сключва граждански брак с търновката Точка
Тодорова. Раждат им се осем деца. Останал без работа, той посещава едномесечен
курс за учители в Горна Оряховица, а след това е назначен за учител в с. Лесичери,
Търновско. В продължение на две години е общински писар в същото село. През 1882 г.
постъпва на служба като старши стражар при Търновското окръжно управление, а пет
години по-късно е назначен за архивар в него.  На тази служба остава до 1 септември
1896 г. По политически причини окръжният управител Петко Горбанов го уволнява.
Панайот Василев е член на Либералната партия, а Горбанов е консерватор. След 1896
г. работи в продължение на 22 години като писар при различни адвокати.
Пожар лишава Панайот Василев от поборническа пенсия. Документите му, заедно с два
сребърни медала (сръбски и руски), са унищожени след пожар в дюкяна на брат му
Никола.

Животът на Панайот В. Типографов преминава през много трудности и
препятствия. Като участник в революционната борба той се запознава с известни
личности от епохата на Възраждането. Участва в борбата за независима българска
църква. Сражава се в редовете на българските доброволци в Сръбско-турската война
от 1876 г. С българското опълчение преминава Дунава и се завръща в родината. Сменя
много професии и заема различни служби – учител, общински писар, старши стражар,
архивар. Панайот Типографов умира през 1936 г. в родния си град. Един достойно
изпълнен дълг към род и родина.
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ШУМЕНСКИЯТ СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР ПОПВАСИЛЕВ ДОШЕВ ИЛИ ИЗУМИТЕЛНО
НЕОБИКНОВЕНИЯТ СКАЗЧИК ПОП ДОШО (1895 - 1984)

Тодор Билчев

PRIEST DIMITAR POPVASILEV DOSHEV OF SHUMEN OR THE AMAZIMG AND
EXRAORDINARY SPEAKER - PRIEST DOSHO (1895 - 1984)

Todor Bilchev

Summary

Priest Dimitar Popvasilev Doshev or, as he used to called himself, Priest Dosho is an
unknown name, but this was not the case in the past in the Bulgarian public, cultural and even
spiritual and religious life. He was born and died in Shumen, but his personality and fame in
the 1930s and 1940s made him distinguished in many parts of his homeland, where he was
eagerly anticipated, and his talks were spoken highly of. Furthermore his humble, honest life,
lived with dignity for 89-years made me try to remove the oblivion of his name and by showing
it to distinguish him, the  undeservedly forgotten, and to put him among the great Bulgarians
who exalted the Bulgarian name as high as the proud and intransient Olympus of Eternity.

Не се съмнявам, че всеки от нас, почел със смиреното си присъствие тази среща
на сродните духом,  е окрилен от живота и делата на най-светлата за него личност,
която тука представя. Изключение не правя и аз. Моят герой Димитър Попвасилев
Дошев, по-сетнешен свещеник или така нарекъл се поп Дошо, е роден през 1895 г. в гр.
Шумен. Най-вероятно е детските и юношеските му години да са преминали в родния
град. А това, което митрополит Софроний Доростолски и Червенски написва в писмото
си от месец май 1978 г. до него, а именно: “Ти си завършил курса на Софийската
духовна семинария през 1913/1914 учебна година”1 окончателно оформя нашето
становище за ученичеството на отец Димитър.  Сигурно,  обаче,  е и друго.  Че на 26
години, завършил тази Духовна семинария и завърнал се от прашните огнени полета на
Първата световна война, участвал там като взводен командир в 34-ти ловчански полк
от ІХ-та българска пехотна дивизия, Димитър Попвасилев Дошев поема тежкия, но
блестящ и сияещ в неговите ръце Божествен духовен кръст, който достойно ще
пренесе през дългите цели 63 години свещенически живот. “Мене като ме ръкоположи
за дякон – изписва със своето пламенно слово поп Дошо в своята  биография за
митрополит Симеон Варненски и Преславски – през 1921 г. същият този дядо Симеон,
ми рече кратко и лаконично:  “Иди и работи;  Ти си подготвен”.  Подготвен? Аз си знаях
тогава колко бях подготвен по бойните полета на току приключилата първа Световна
война. Но се впрегнах в ярема, пъшкам между жеглите му и досега, правих грешки – о,
само грешки и глупости извърших. Боже! – но упорствах в работата си, изпълнявах
поръката на мастития архиерей”.2

Така, с упорство, знания, талант и Божествено вдъхновение младият свещеник
започва сам да гради своето просияло духовно дългоденствие. Както видяхме то
започва, а както ще видим и завършва в родния му Шумен. Но семената на
Боговдъхновеното му слово прелитат далеч от родния дом и сгряват душите на

1 ДА – Русе, ф. 1363, оп. 1, а.е. 212, л. 4
2 Виж: Варненски и Преславски Симеон (биография). Съставител Т. Билчев. В. Търново,
2007, с. 13.
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множество сродни духом негови поклонници от цялата му многострадална родина. А че
“Бог го е целунал по челото и с цяло ведро дар го е дарил”, както често за себе си
цитираше писателя Змей Горянин епископ Нестор Смоленски, в това можем сами да се
убедим, тръгвайки по Божествените пътеки на неговите чудни сказки.

Поне документално, началото започва от далечната 1934 г. Тук няма сказка, но
словото само просиява. Бидейки редовен сътрудник на русенското религиозно
списание “Вяра и живот”, отец Д. Попвасилев доста често през периода 1935–1945 г.
помества в него множество свои статии, отзиви, бележки и др. От друга страна,
списанието щедро информира за брилянтните му изяви като сказчик, не пести
хвалебствени думи и описания, а в същото време дава възможност на странични лица
да се информират, коментират и подробно анализират неговите божествени сказки. Но
първата му изява през 1934 г. не е в това списание, а във в. “Църковен вестник”. И,
въпреки че рубриката е “Сказки и събрания”, то публикацията тук носи заглавието
“Мисли около годишния свещенически конгрес”. “Конгрес, какъвто досега не сме имали.”
– така започва поп Дошо и продължава: “...Заседаваме при ново време, при изменени
условия, каза още в началото Високопреосвещеният председател. От нас и от всички в
нашето отечество се иска работа, а не приказки. Партийните знамена са свити. Но те
трябва да бъдат и изгорени,  за да се издигне върху тяхното пепелище знамето на
вярата и на любовта към Родината”.

“Излизам от залата.” – записва развълнуваният конгресиращ свещеник, а пред
нас за първи път се изправя с истинката сила и обаянието на Божественото си слово
поп Дошо. “Трамваи и автомобили раздират ушите ми със своя шум. Ясен юнски ден.
Слънцето грее радостно. Земята е още свежа от скорошния дъжд.” – реди свещеникът
и сякаш не е в столицата, а току-що бос е нагазил бодро в  окъпаните от юнския дъжд
зелени и плодни шуменски посеви.  Но той бързо излиза оттам и продължава:
“Прекосявам дълъг площад – край няма. В главата ми рой мисли. Някакво недоволство
се гнезди вътре в душата ми, а същевременно зла усмивка е озарила лицето ми. Значи,
ние, свещениците, можем и така – кратко, бързо, живо, положително, конкретно,
продуктивно? Ние ли сме или не сме ние? Значи, важи твърде много кой те води, как те
води и на къде те води..” А следващите слова наистина ни представят поп Дошо такъв,
какъвто оттук нататък все по-често ще срещаме: “Дали умря Свободата?” – пита той с
разширени зеници и сам разумно и точно си отговаря: “Не. Погребана е слободията.
Щом мислиш добре, щом знаеш какво искаш, щом казваш онова, което топли сърдцето
ти, свободен си да се изкажеш, ще имаш и време и слушатели.” “Топъл, светъл Божи
ден!” – завършва Боговдъхновеното си слово отец Димитър. “София гърми. Колко
живот,  колко нужди,  колко грижи!  А вън,  на полето,  тих ветрец клати вълнообразно
класовете на пожълтелите ниви. Жетварите въртят сърповете и извиват тъжните
народни песни. Ветрецът на Божията благодат облъхва душите на един народ,
загрижен и трудолюбив. Жетвата е голяма ... Пригответе се жетвари!”3

Годината, както вече казах, е 1934. България се тресе от политически промени.
Правителства идват и си отиват в кратки срокове: на Кимон Георгиев, Андрей Тошев,
Георги Кьосеиванов и др. и ме карат да се питам защо времената понякога толкова си
приличат. Няма го днес само “жетварят” поп Дошо, който веднага след тази своя
програмна статия тръгва с добре наточения сърп на Божественото си слово да дири и
спасява благодатните класове от плодородната българска духовна нива и го прави по
най-блестящия начин. Нека го видим.

Книжката вече е споменатата “Вяра и живот” с поредния брой трети от 1935 г., а в
интересната й рубрика “Вести” пише: “Свещ. Димитър Попвасилев от Шумен на 3, 4 и
5.ІІІ. говори три сказки в Църковния салон на теми: “Пред прага на утрешния ден”,
“Поезия и религия” (Х. Хайне и християнството), “Поети и светии” (Н. В. Ракитин, Сергей
Есенин, св. Серафим Саровски и св. Франциск Асизки). И през трите дни времето беше
особено неблагоприятно – дъжделиво, студено, кално. Но това не попречи на

3 Виж в. “Църковен вестник”, С., бр. 26 / 30.06.1934 г., с. 294
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гражданите да посетят масово и трите сказки. Салонът беше препълнен. Много
посетители бяха принудени да стоят прави по липса на място.” “И заслужено беше това
посещение. – продължава обнадеждаващо съобщението - О. Д. Попвасилев е
вдъхновен и сърдечен сказчик – “от преизбитка серца глаголет уста”. Той цял се
вживява в това,  което говори”.  Ето го вече “жътварят”  в действие сред натежалите
русенски духовни класове, където нататък все по-често и все по-пламенно ще
забелязваме. Но не трябва да отминем и финала на тази радостна “вест”, която гласи:
“В следния брой ще дадем резюме на тия хубави сказки, проявеният интерес към които
се дължеше до голяма степен и на съвремеността на темите им”4 А дали е така, ето ви
възможност да се уверите сами:

“КЪМ ЕДИНСТВО – КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО
Сказките на свещ. Дим. Попвасилев в Русе

Религията по съществото си е такава дейност на човека, която го отвежда към
опознаване на Истината, на истинското Добро и истинската Красота на Бога. Тя е
стремеж на духа да станем по-големи, по-добри, отколкото сме. Изкуството, в широкия
смисъл на думата (т.е. музиката, поезията, художеството, скулптурата), по друг път
върви към същата цел – Върховната Красота, каквато може да има само там, дето има
хармония, ред, съвършенство. Свещеникът, жрец на Бога в храма, и артистът, жрец на
изкуството, са един до друг, но често пъти не се познават и не се признават един друг.
Изкуството откъсва човека от всекидневното, възвисява духа и се стреми да слее
човешкото същество с Бога – Висшата Красота.

Човешкото битие е едно противоречие. Човекът е роден за небожител, иска да
познае Бога, обаче живее така, че остава един нещастен червей. Тази двояка природа
се проявява и в обществения и в личния живот.

В обществено отношение целият свят днес е паднал в безпътица. Раздвоението
се чувствува пред всичко в подчертаваните на всяка крачка идеали за устройство на
живота по най-справедлив начин, от една страна, и тъкмо в обратното нареждане на
света по най-несправедлив начин. Противоречие има в социално отношение, едни
работят до преумора, други бездействуват, трети, въпреки желанието си, нямат какво
да работят... В икономическо отношение едни имат в преизлишек всичко, а други нямат
дори най-необходимото, дори нямат и възможност да се сдобият с него.

В сказката “Пред прага на утрешния ден” сказчикът търси изхода от тази
задънена улица за целия свят изобщо. С революции, кръв и барикади ли? Не. Защото в
Русия днес също има притеснени и гладни, богати и бедни. С добри закони ли? Не.
Защото в Америка със закона за сухия режим не се премахна употребяването на
спиртни питиета. Подобрение на живота може да се получи само като резултат от едно
реформиране на духа, нравите и характерите. И законите трябва да бъдат
послесловие, а не предисловие. Светът не само трябва, но и може да бъде по-добър...
Но двояката природа на човека, противоречието между желания, копнежи и дела,
особено ярко се подчертава у отделните човеци. Сказчикът сочи като пример Хайнрих
Хайне. Евреин, станал християнин, за да може да получи служба като юрист.
Отношението му към християнската религия е било също така леко, както и към
бащината му вяра – юдейството. Сменил вярата си само от желание да си създаде
място в обществото и за да може да се препитава. В душата му, обаче, е имало много
дълбоко брожение, което на пръв поглед не се издавало навън...

Такова раздвоение има и у някои поети, напр. Н.В.Ракитин и Сергей Есенин... “Но
само религията дава воля и сила на човека да достигне до пълното съвършенство.
Докато Ракитин и Есенин бяха се увлекли към търсене само истинската Красота и
нямаха сили да се справят с живота, св. Серафим Саровски и св. Франциск Асизки
покрай търсенето на живата красота в природата, достигнаха и истинското Добро,

4 Виж сп. “Вяра и живот”, Русе, 1935, кн. 3, с. 12
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познаха и Върховната Истина... Но те положиха в основата на своя живот Христа,
Христовата Истина, Христовата любов.Защото само Христос е  Истинята, Пътят и
Животът. Бог е Върховната Истина, истинската Красота и съвършенното Добро.”5

Ето го поп Дошо с целия блясък на своето Слово. Ето го Божият друмник сред
стадото си, ето го жътварят на духове в натежалата плодородна нива на своето
Божествено откровение. Само това да беше ни оставил този Богобелязан мъдрец –
стигаше. Но поп Дошо поема отново по Божиите пътища, за да продължи все така
красиво, умно и просто да ни разказва за чудото, наречено живот и неговите дивни
земни прелести, една от които той ни представя като “П Р О Л Е Т Т А”. Този поредно
прекрасен негов разказ започва така: “С Ъ Б О Т А, 9 ½ часа сутринта. На гробищата.
Много хора са дошли днес тук... Лицата са бледи, скръбни, изопнати. Няма тук смях.
Всеки е замислен. А пролетта, все пак, не бяга и не иска да се крие от тези мълчаливи
и без усмивка хора. Зелената трева е буйнала навсякъде. Ранни цветя красят и
благоухаят върху всеки гроб... Умрелите спят своя непробуден сън, а живите са впили
поглед в земята, замислени и печални.

- Моля Отче, елате тук да направим панихида!
Отиваме двама с моя гласовит събрат.  Хора много.  Стотина мъже и жени са се

събрали на този пресен гроб. Майката и дъщерята, забулени с черни крепове до
земята, ридаят неспирно. И песните ни, и хорските и нашите сърдца са препълнени с
тъга. Този живот! Този живот! ...

Чета Евангелието. “Иде час, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божи и, като
го чуят, ще оживеят...”. Чудно! В същата минута задухва ветрец. И какво става? Белите
като сняг цветенца по клоните на дърветата се откъсват, полетяват из гробищата,
засипват земята, гробовете, черните дрехи на плачещите. Други падат по расото на
събрата ми, чувствувам ги по косата си, посивяла вече, а от белите цветенца сигурно
съвсем побеляла. Свършвам Евангелието. Обръщам поглед наоколо. Сякаш сняг вали.
Белите снежинки пълнят целия простор. Разтварям длан. Листенцата покапват по
ръката ми.

Обзема ме нежно чувство. Възторг изпълня сърдцето ми, - някаква светла
надежда в тъгата. Дъщерята на покойника се дави в ридания. Сълзите течат от
големите черни очи и мокрят пръстта на гроба, а светлите бели цветенца кацат весело
по черния й креп. Майката кърши безпомощно ръце, гледа момичето си с безкрайна
тъга, обезпокоена и тревожна. Крия очите си, мокри от сълзи, стискам белите листенца
в ръката си и в душата ми бликва мисъл и желание да стисна братски ръката на
ридаещето момиче и да му кажа:

Сестричко, щерко! Не тъжи без край. Дигни разплаканите си очи нагоре. Виж
какво има във въздуха. Цветя, цветя, цветя! Всичко е потънало в цветя! Защото е
дошла пролетта. Тя прогони зимата, мраза, смъртта. Чу ли думите на Иисуса Господа?
Мъртвите ще чуят гласа на Сина Божи и ... ще оживеят”. И в същата минута пролетта
засипва и тебе, и мене, и всички със своите цветя тук на гроба. Не значи ли това нещо?
Значи, мила. Пролетта е възкресение. Тя е един символ, образ, напомка за бъдещето
възкресение. Тя ни уверява, че животът е по-силен от смъртта. Не плачи, скръбна
сестрице. Ще дойде ден и ти ще видиш своя татко.

Ветрецът все още полъхва. Белите цветенца се носят из въздуха. носи се
животът над гробовете, над хората, над смъртта ... Вслушай се, друже, в тишината и
покоя! Ще започнеш да разбираш шепота на Невидимия.       Поп Дошо”6

И след като толкова близко бяхме до Бога и чухме Неговия шепот, то малко след
щастливата Коледна нощ на 1936 г. нека отново разлистим списанието “Вяра и живот”,
където в рубриката му “Хроника” ще прочетем: “Прот. Димитър Попвасилев от Шумен
на 16, 17 и 18.ІІ. изнесе три сказки в Църковния салон на теми: “Сърдцето” по Габриел
Зайдер, “Скръбта” – Джакомо Леопарди и Йоан Дамаскин, “Любовта” – Сафо, Хайне,

5 Пак там, кн. 4, с. 7-8
6 Пак там, кн. 6, с. 4
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Хамсун и Ап. Павел. Сказките бяха посетени масово. Същите о. Димитър повтори в
Попово на 20, 21 и 22.ІІ. В един от следните броеве ще дадем резюме на тези сказки”7

Ето го и него: “СЪРДЦЕТО МЕЖДУ СКРЪБТА И ЛЮБОВТА
Има една песен от немския поет Габриел Зайдел “Часовникът”, в която е

нарисувана картината на човешкия живот с всички негови радости и скърби. Сърдцето
на човека – това е часовникът, който придружава всякъде човека и с биенето си
отмерва такта на постъпките му. И този ритъм е равномерен или забързан, според
сполуките или несгодите в живота. Човек би искал в някои мигове то да бие по-бързо,
да отмине по-скоро нежелан миг, друг път иска да спре времето вървежа си, да настъпи
вечност. “Спри, о, миг, ти си тъй красив!” – Колко много е мечтал Гьотевият Фауст да
намери този миг.

Но както часовникът, така и сърдцето понякога се нуждаят от поправка. И човек
занася сърдцето си на Великия Часовникар – Бога, за да го подкрепи, подсили, освежи
и направи  годно за по-нататъшен вървеж... Между два полюса се движи махалото на
часовника-сърдце: скръбта и радостта, несретите и любовта. В мировата литература
има двама най-ярки представители на поезията на скръбта: Джакомо Леопарди и Йоан
Дамаскин. Първият е живял в началото на 19 век, а вторият е 1200 години по-
стар...Леопарди е бил достатъчно умен и прозорлив, за да разбере, че всички
постижения на човечеството в областта на материалната култура, на цивилизацията,
не ще му донесат нищо добро. “О, горд и глупав век, - се провиква той, - ти си
въобразяваш, че вървиш напред и не виждаш, че движението назад ти зовеш прогрес”.
Той е виждал противоречието, в което е изпадал света. Той е чувствувал много тежко
страданията, които се пораждат от сблъскването на естествените и духовни закони.
Виждал е, че науката, въпреки всичко, е немощна да даде щастие на човечеството като
цяло. И той изпада в най-черна меланхолия, граничаща с отчаянието. Безутешна скръб
лъха от всичките негови произведения...Йоан Дамаскин прилича много и премного на
Леопарди в своята поезия. Той е авторът на почти всички песни, които Православната
Църква и до днес пее при погребения и панахиди. Центърът на всички негови песни е
смъртта,  която слага край на всички купнежи,  старания,  стремежи и надежди.  Тя
едничка подравнява цар и войник, богат и бедняк, праведен и грешен...Но у Дамаскина
има нещо, което го няма у Леопарди. Това е, че във всяка песен ще срещнем по едно
“но”. Скръб – да. Безутешност – да. И все пак има едно “но” – има утеха, има надежда,
има едно място, “дето няма ни болка, ни печал, ни въздишки, но безкраен живот”. Йоан
Дамаскин дава и утеха, че тук на земята човек ако не благува, отвъд – във вечността, в
Царството Божие, - го очаква вечен живот, вечно блаженство... Леопарди не можеше да
намери утеха и изход от безутешността...Йоан Дамаскин намери изход, надежда и
утеха във вечността, в Бога, при Христа.

Но светът не е само “долина на скръбта”.  В него има и светли мигове,  и дни на
радост и възторзи. В основата на всяка радост лежи любовта. Световната литература
познава четири най-ярки певци на любовта: Сафо, Хайне, Хамсун и ап. Павел.

Сафо, великата поетеса на о. Лесбос, е изляла цялата си душа в своите песни,
които преливат от радост и веселие. Нейните песни са били писани, за да се пеят по
брачните пирове. Сафо е езичница с девствена душа, която не познава греха и затова
нейното веселие не е отровено.

Шест века след Сафо, в света дойде Христос. Християнството застави човека да
осмисли живота си, да познае по-добре греха, да се дигне от калта на епикурейската
философия и да обърне очи към небето.  И ето вторият най-велик след Сафо поет на
любовта – Хайнрих Хайне – е пропит с мисълта и духа на християнството. Той знае що
е вяра. Новият човек не е спокоен, няма спокойствие и в любовта. В най-тихите
кътчета, дето влюбените си шепнат най-нежните думи, надзърта Мефистофел и шепне
на новия човек, че има грях. Хайне чувствува, че носи в сърдцето си змия и ангел

7 Пак там, кн. 2, с. 12
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благат. Със свойствената си ирония и острота на езика той теглеше идеала към
действителността и действителността към идеала. И изпадна в бъркотия, защото
душата на новия човек беше разделена.

Това разделение на душата се особено ярко чувствува у великия норвежки
писател Кнут Хамсун. Хамсун не е християнин – той е повече пантеист. Но той е мистик,
и е много близо до Достоевски.  Спомнете си неговите “Виктория”  и “Пан”.  Те,  па и
другите негови произведения,  преливат от любов.  Но тук вече любовта е нещо по-
друго, отколкото у Сафо и Хайне. В нея се сливат всички противодействуващи сили в
живота. Хамсун пита: “Що е любов?” и дава много отговори на този въпрос. И все пак не
дава отговор...

А разрешението на въпроса: що е любов? – намираме в християнството. Този
отговор е оделотворен в живота на множеството великани на делото и на духа от
историята на християнската Църква. Ярък образец е св. Филарет Милостиви, от гр.
Амия...Това е любовта, която Иисус Христос завеща на света. Това е любовта, за която
св. ап. Павел не намери достатъчно думи, за да я опише. Това е любовта, която не
завижда, не мисли зло, никога не отпада. Това е химна на християнската любов...”8

А след тези толкова прекрасни и възвишени сказки, отецът бавно се връща
отново от Царството небесно при живите си събратя, за да им разкаже поредната си
приказка,  но този път за тях самите,  която именува “ЖИВОТЪТ,  ЗЕМЯТА,  ПОЕТЪТ”  и
започва така: “Ранното пролетно слънце страхливо се покаже зад облаците и се скрие.
Не топли още. Тази студенина по ръцете, по лицето, по телата се е пренесла и в
душите...

Общувам с хората.  Наблюдавам ги.  И тях и себе си.  Стар навик,  който много
мъка ми е причинил в живота. Първенецът ми е приятел, но и с хамалина, арменец, ние
си разменяме приятелски думи и погледи. Колко добре се разбираме ние с бедния
човек, почернял от труд и глад! Да си хамалин, т.е. да ти трябва сила, голяма
физическа сила, за да носиш конските товари на гърба си, а да нямаш пари за хляб,
който подържа силите ти; да стоиш по цели часове, особено сутрин, с въжата на рамо
пред модерната фурна на площада, а от там да излизат добре охранени хора, сити,
зачервени, с мазни още устни от хубавите закуски; да гледаш през отворената врата и
витрина вътре други хора, с хубави балтони, шапки, вратовръзки, как деликатно бодат с
малки вилици апетитно зачервените банички, поднасят ги към устата си и сладко
дъвчат, дъвчат ... и ти да предъвкваш слюнката си, а праздният ти стомах да крещи, да
вика, да бута ръката ти към продънения джоб, да тегли погледа ти към ръката на сития
господин, - о, да, всичко това наистина може да пробуди едно дълбоко съчувствие и у
твърде коравия по сърдце човек! И да е той гладният и бедният един, само един! ...

- Ето два лева, приятелю!
Е, всеки ден няма два лева, но бедният носи благодарно сърдце и се привързва,

като куче. И, когато неговият приятел се разболее, той отива в къщи да пита много ли е
болен. Разбира се, не заради двата лева пита той, а защото е човек и има сърдце и
това сърдце е също като твоето, и знае да обича...

Седа на своето “капитанско мостче” и през светлите западни прозорци гледам
леките кълба дим над съседската къща. Знаеш ли – говоря на себе си, - това е дихание
на жив човек. Това са въздишките на онази, нещастната майка, която тази зима зарови
третата си дъщеря...

Той,  бедният,  турчин ще да е,  цяла зима сваля с каруцата си камъни горе от
кариерата. Иде пролетта. Скоро ще почнат пак строежите. Работата му е зле платена.
Недохранва нито него, нито конете му. Връщам се към дома, прекосвам крайната улица
и гледам. Слабите коне влачат каруцата, препълнена с камани. Единият кон,
изнемощял, пада в калта. Бой, вик, ругатни, пак бой. Не става. Режат каишите, подигат
животното. То едва се изправя. Цялата му лява страна е потънала в кал. Изправя се,

8 Пак там, кн. 4, с. 10 - 12
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олюлява се, политва отново и цопва на другата страна в калта. Бедното, бедното
животно...
*

Но дай-малко радост, малко надежда. Нима е без радост и опора този живот?
Помогни, помогни да измъкнем душата из разочарованието, съжалението, умората от
всекидневието, тъгата.

Да, аз разбирам тази нужда на нашия живот. Трябваше да минат много години,
да се преполови жизненият път, за да разбера, каква голяма потреба за човешкия дух е
да види,  да узнае,  да почувствува опора някаква за себе си в този живот.   Защото
младостта е сама по себе си опора. Но после? Врагове на човека са онези, които
отричат силата на религията. Тя трябва не за паради и праздненства. Нейната цена се
разбира едва, когато потекат мътните реки на тъгата по човешката душа. Сега едва, в
последните години, също разбирам колко потребна за човешкия дух,е и друга една
сила,  -  изкуството и,  по частно,  поезията.  Това са законни,  скъпи и нежни,  деца на
религията. Поетите? Обичайте поетите. Те са хора с кротки сърдца, простодушни люде,
големи деца, които всеки може да излъже, но които държат, като децата, ключа на
надеждата за успеха на утрешния ден в сърдцата си.

Светли пътеки от Хр. Борина. Разтвори страниците....
Знаеш ли каква е радост
да вярваш в нещо трайно,
нетленно, силно, като младост;
да вярваш в хубости незнайни...
Истина, ти няма да забравиш и своя беден носач с въжата на гърба и с гладните

за хляб и ласка очи. Ще слушаш скръбната песен на майката (речи майките! Те са
легион), която оплаква децата си. Сиромасите с претоварените коли и викове ще
срещаш всеки ден. Подлостта и злобата на хората сигурно ще те тровят до гроб. И все
пак, все пак, повярвай на поета, - земята, родната земя, тази, от която си сам, която
газиш всеки ден и в която ще идеш, тя ще ти даде и утеха, и надежда, и вяра. Ето така,
досегни с ръка, помилвай тревицата в полето, легни по очи, дишай миризмата, сложи
ухото си, вслушай се и ще чуеш всемирната песен на земята...

Благодаря, г. Борина, за Вашата прекрасна сбирка Светли пътеки. п. Дошо”.9
Христо Борина – да. Но не видяхте ли зад брилянтно тъжната проза на поп Дошо

за злочестия хамалин и онези съкровени слова на “пролетарския” поет Христо
Смирненски “А тез витрини са обсипани с безброй примамливи неща”? Не чухте ли от
приказката за нещастното бедно семейство и неговите мъртви дъщери Йовковият
вопъл “Боже, колко мъка има по тоз свят, Боже!”? Не усетихте ли вече и след неговите
блестящи сказки и слова за забележителни личности и от световната литература, наука
и философия, че този наш поп Дошо не е онова дребно балканско човече със заострен
нос и блестящи очи, а значимо надхвърля всякакви регионални рамки и добива чрез
словото, което твори онези огромни  общочовешки размери, правещи го великан на
духа и гордост за всяка нация да го притежава.  Поп Дошо е явление в българския
културен живот, за съжаление неоценено и непризнато приживе и много повече след
това, което, крайно време е, да бъде оповестено и разгласено пред целия цивилизован
свят, за да видим не само ние, а и той, че и малките народи могат да раждат духовни
титани. А, за да продължим да се убеждаваме във величавостта на нашия иначе
скромен отец, насочвам сега вашето внимание към рубриката “Съкровищница” на сп.
“Вяра и живот” от същата тази 1936 г., от където блясва поредният самороден бисер от
брилянтната огърлица на поп Дошовото завладяващо слово, озаглавен “ЗА
ЗАВИСТТА”. “СВ. ЕФРЕМ Сирин – разказва ни отчето – говори, че завистливите са
съучастници на дявола, чрез когото смъртта влиза в света. Който носи в душата си
завист и съперничество, той застава срещу всички хора, защото не желае някой да
бъде пред него. Ако някого хвалят, завистливият ще го унижава. Върви ли някой по

9 Пак там, кн. 5, с. 7-8
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добър път, той хитро ще го насочи към съблазън. Живее ли някой както трябва, той ще
го порицава. От благоговейните хора той се гнуси. Човекът който пости завистливецът
нарича пустославен. Ревностния човек той обвинява, че обичал себе си, а услужливия
нарича човекоугодник. Съобразителния, бързия в работата, той нарича славолюбив, а
онзи, който обича книгите, завистливецът обвинява в ленност и празднолюбие.

Той не се радва никога на успеха на другиго. Ако види някой да занемарява
работата си, той не ще го поправи, а по-скоро ще го склони към зло. Падналите той
черни пред всички.

Горко на завистливия! Неговото сърдце е всякога притиснато от скръб...
*

Отровата на завистта и съперничеството е страшна. От тях се ражда и клеветата
и ненавистта и пр. По-добре да умреш, отколкото да позволяваш да те завладее
завистта.

Не допущай да влезе в тебе тази страст, за да не те погълне дявола още жив, но
бързай да се изповядаш и моли Бога да те избави от такава опасност...

Св. Йоан Златоуст говори, че завистникът е враг, изобщо, на цялата човешка
природа. Дяволът (бесът) завижда на човека, но никога – на дявола. А ти, ти си човек, а
завиждаш на човека, заставаш против едноплеменника си, против еднородния свой
брат. Това и дяволът не прави.
*

Човек, който живее благочестиво, никога към никого не ще почувствува завист,
защото духовното Христово богатство е преизобилно и стига за всички. При това, то е
Божие, а не наше. “Да не бъдем пустославни, един другиму да не завиждаме” (Гал. 5,
26). Шумен Предава п. Дошо”10

И след като толкова безболезнено, плавно и с учудваща лекота поп Дошо успява
отново да ни настани върху неудобната пръст на Земята, той не престава да ни показва
и учи колко добре и красиво може и трябва да си живеем и тука.  Най-близкото
доказателство за това ни известява, че “Прот. Д. Попвасилев от Шумен изнесе на 21, 22
и 23.ІІ. [1937 г.] в Църковния салон, по покана на Митрополията, три сказки на теми:
“Грижата”, “Гладът”, “Мечтата”. Както винаги, и сега отец Дошо се прояви като
извънредно интересен и пламенен сказчик. Русенци масово се стекоха да го слушат и
останаха възхитени.  Същите сказки с много голям успех са били изнесени и в Попово
на 25, 26 и 27. ІІ.”11 А малко по-нататък  сп. “Вяра и живот” съобщава: “На път от Варна
за Русе, на 28 май, [1937 г.] Н. Високопреосвещенство Митрополит Михаил се отби на
служебна работа в Шумен. Ръководителят на ученическите християнски дружества  при
средните училища в града, прот. Д. Попвасилев,използува неговото присътствие, за да
му представи младежта за благословия. Макар разгласено много късно и срещата
определена в работен и неудобен час, 150 ученички и ученици успяха да се съберат в
салона на Военното кино. Тук Дядо Владика, когото младите познават от
миналогодишната екскурзия в Русе, за която пазят толкова скъпи спомени, говори
около час и половина за цената и смисъла на човешкия живот, за проблемите и
отговорностите, които чакат в бъдеще днешните млади християни. От. Попвасилев
поблагодари сърдечно от името на всички. Младите поднесоха цветя и изпяха няколко
от своите песни с многолетствие за Дяда Симеона, когото отдавна не са видели в
Шумен и за Дяда Михаила, когото молят да не ги забравя и друг път пак да ги
споходи.”12

Ала щяло да се случи друго. Малко след тази паметна среща, в която отец
Димитър отново изявил своите неизчерпаеми таланти и способности, сега като
организатор и вдъхновител на младите шуменски християнчета, нему се отдало навръх
Петровден (29 юни) възможността да представи отново себе си в митрополитския

10 Пак там, кн. 9, с. 8
11 Пак там, кн. 2, с. 39
12 Пак там, кн. 6, с. 118
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център Русе, но този път пред курс от учители, които слушали захласнати неговите
невероятни евангелски проповеднически  слова. След курса в сп. “Вяра и живот”
записали:  “Трябва да се видят бащинските грижи,  благост и любов и да се чуят
хубавите напътствия на Н. Впр. Митрополит Михаил към учителите-курсисти; високо
научните доклади за стойността на религията за човека, българина и нацията ни на Н.
В. Преподобие проф. Архимандрит Евтимий; хубавите и съдържателни сказки за вяра и
живот, съзерцание и дейност, цел и смисъл в живота на човека на Н. В. Преподобие
Архим. Симеон, предадени със свойствения му високохудожествен стил; любовта на г.
Петър Динев,  който в присъщата си доброта и амбиция приобщи курсистите към
църковното пение; и пълната шепа, с която раздава знания, доброта, сърдце от
всеобилната си поетична душа Протоиерей Дошо Попвасилев – за да се обяснят
постиженията на курса”.13 А самата тази “всеобилна” душа ето как неповторимо,
неописано от никого така досега, видяла не само този някакъв курс, а материалното,
поетичното, политическото и икономическото великолепие на тогавашния крайдунавски
град и хората в него:
“В РУСЕ
Впечатления из църковния живот

Бяха дни около Петровден. Кога по това време не е било топло? А Русе е един от
най-топлите, най-душните градове в нашата страна. (Да не попаднеш пък зиме на
острия му дунавски вятър!) Каменните сгради и улици се нагрели така, че и през нощта
те дави грейката им. Ни отворени прозорци, ни врати помагат.  И през тия топли дни
Митрополията беше открила курс за учители-ръководители на прав[ославни]
хр[истиянски] д[ружест]ва и за диригенти на църковни хорове, в училището “Братя
Миладинови”. “Трябва да се работи” – това е жизненият девиз на Високопреосвещения
Митрополит Михаил. Няма време за губене. И в курса се работи така, че 60-тях учители
и учителки, увлечени от своите лектори, разтворили души за благите думи на
Евангелието, забравиха външния пек и задухата.

Високопреосвещеният Митрополит заедно със своя протосингел, архим. Симеон,
беше цели шест дни (докато го извикаха ненадейно в София за кръщавката на
Престолонаследника) непрекъснато между курсистите. Един от лекторите беше
професорът от Богословския факултет, отец Архимандрит д-р Евтимий, приятелят на
дяда Михаила от младини, човек, също като Владиката, неуморим в труда. Но тука има
и нещо друго. Дванадесет години вече отец Евтимий носи един тежък телесен недъг,
който всекиго другиго би приковал на страдния одър. Но елате вие тук, наближете тази
прегърбена фигура с черното расо! Вие ще се почувствувате изведнъж срещу една
огромна воля и един ведър дух. Обзема ви радост и удивление. Тялото е слабо, болно,
сковано, но душата е жива, бодра, игрива, жизнерадостна, а умът е дълбок, остър,
всестранен, шеговит, нападателен. Краката едвам пристъпват, но очите са пълни с
живот и сила.  И се питате –  отец Евтимий ли е болен или аз съм болният?  Какво
значение има здравият як гръб, бистрото свежо лице и широките длани, когато в
душата ми е пусто и вярата ме е изоставила? Отец Евтимий е едно изключително
явление в нашия църковен живот. Бог го пази на земята ни между здравите и телом
силните църковници, за да изобличи духовната на мнозина немара и да
засвидетелствува истинността на думите си: “Тялото е немощно, но духът е бодър”...
*
*    *

Иска ми се да пиша за духовитостите на отца Евтимия, но как да предам взетите
из науката, из живота, из философията, та дори и из богословието негови шеги, с които
ни хвърляше в звучен смях и гонеше нашата леност и униние на пук на горещините? Та
как се предава духът, настроението? Това е нещо живо, ала неуловимо. Това са
отделни моменти, които минават и заминават. Лови ли се вечерният прохладен зефир в

13 Пак там, кн. 7, с. 139
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ръце? Спира ли се в шепа бистрият поток? Радоста се носи.  Доближи човека,  за да я
почувствуваш.

Истина, дори с шегата отец Евтимий умее да хвърля в дълбок размисъл своя
слушател. Зад шегите си той крие реалния образ на живота, вечното търсене на
човешкия ум и сърдце. Със своите великолепни хрумвания той съумява да каже на
възхитения от себе си човек или на увлечения от нещо друго в света: бъди трезвен,
пази мярка, в студения разсъдък вмеси сърдце, в разпаленото сърдце – разум. Не
забравяй лукавството и човешкото коварство. Дяволът е жив и буден джентлемен.
Често се срещате. Понякога дори сте добри приятели, а ти и не подозираш, че това е
шепотникът и словосплетникът Мефистофел. Дълбок в мисли, навремени плющи като
камшик хуморът на този духовник, у когото тялото е измъчено от болести, но умът е
силно изострен, душата е крайно чувствителна и необикновено бодра.
*
*    *

Цанков, учител от Ряхово – черни очи, къдрава коса, широки плещи, буден
поглед – пита:

Задачата на християнството е да премахне греховете у хората, да няма
слабости, всички да са духовно чисти и съвършени, да са светии. Но ще се отрече ли,
че злото всъщност активизира живота, че ако ние всички бъдем съвършени люде,
праведници, ангели небесни, каквито иска да ни направи християнството, земният
живот ще стане безинтересен, ще замре? Не е ли прав художникът и писател, който
каза неотдавна в един от броевете на “Литературен глас”, че обществото на светиите
трябва да е много скучно, защото, след като са стигнали съвършенство, какво има да
правят хората на земята, освен да скучаят? Покоят е безделие и скука. В такъв случай
ще излезе, че злото, грехът, недостатъците на човешката природа, са в същност наши
благодетели, защото ни подтикват към акция, към труд и така осмуслят живота.

Отец Евтимий: Ние сме тук, на земята, спортисти. Човешкият живот е нещо като
Маратонска надбягване... Ние, бегачите, гоним добрия подвиг – нравственото
съвършенство. Идеалът на спорта е – всеки да бъде победител в Маратон. Този е
идеалът и в надбягването за свят живот. На земята не може да има покоя,
“мъртвилото” на съвършенството, защото съвършенството е много високо, а нашият
жребий е да бягаме, да гоним идеала, да тичаме. Течението спира само при смъртта.

Друг въпрос: Цанков: Но защо в живота обикновено напредват и достигат много
придобивки, всякакви предимства, твърде често грубияните, лъжците, нахалниците,
изобщо безскрупулните люде? Защо онези, които речат да живеят по съвест, добрите
християни, що не смеят мравката да настъпят, защо те биват пренебрегвани,
отритвани, унижавани, осмивани, остават бедни и без почит? Защо така?

Отец Евтимий: Има една звезда на небето – Полярната звезда. Тя стои
непоколебимо на едно място, а параходите, изгубени в моретата и океаните, се
ориентират по нея. Какво би било, ако тази непоклатима звезда тръгне ту след
французките, ту след английските, ту след германските параходи?...Полярната звезда –
това е идеалът... Християнството е звездата в духовното небе на нашия живот. Нищо,
че понякога, който не върви по християнския идеал, богатее в земния живот, трупа
пари, ниви, богатства, благува на земята често за сметка на нищия и слабия. Ако у нас,
българите, нямаше стремеж, вяра в правдата горе на небето, какво бихме станали?...
Силният граби, но общото съществува чрез вярата в...Полярната звезда. Отстъпчивият,
търпеливият толерантният, наивният български народ, с желязната църква в Цариград
е бил и ще бъде!...             Шумен п. Дошо”14

Така впечатляващо оставя в разгара на лятото през 1937 г. Русе и България
неповторимият поп Дошо. Но и след тези блестящи изяви той не престава да ни
удивява с ерудираността и способността си да говори изящно, мъдро и увлекателно, с
което да радва и обединява хората около себе си и словото, което проповядва. Освен

14 Пак там, кн. 8, с. 153 - 156
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от “Вяра и живот”, този път той е забелязан и от не безизвестният вестник “Русенска
поща”, които съобщават:

Русенска поща: “Протоиерей Димитър Попвасилев, п. Дошо от Шумен, познат на
русенци като много въодушевен и крайно интересен сказчик, ще пристигне в Русе, за да
говори в Църковния салон три сказки на 20, 21 и 22 т.м” и “Протоиерей Димитър
Попвасилев – п. Дошо, ще говори в Църковния салон на 20, 21 и 22 т.м. три сказки на
теми: “Гордият”, “Силният и “Глупецът”.15

Вяра и живот: “Прот. Д. Попвасилев от Шумен, по покана на Митрополията,
говори на 20, 21 и 22 март три сказки в Църковния салон, който бе препълнен от
слушатели. Темите на сказките му бяха: Гордият, Силният и “Глупецът”. О. Дошо
посети и с. Две Могили и гр. Бяла, където също изнесе сказки”.16А ето и самите
многозначителни сказки:

“ГОРДИЯТ, СИЛНИЯТ И ГЛУПЕЦЪТ
(Резюме от сказките на прот. Д. Попвасилев, държани в Църковния салон на 20, 21 и 22
март 1938 г.)

ЧОВЕКЪТ е нещастен в живота си. Много често причините за нещастията идват
от стихиите в природата, които са независими от него. Но те носят само преходно зло.
Злото иде, собствено, не от вън, а от нас човеците. То е реална стихия, която иде от
човешкото сърдце...

Каква е същността на греха? Отдавна е поставен този въпрос. Грехът е плод на
самолюбието. А що е добродетел? Нещо противоположно на греха. Добродетелта е
преданост на Бога, на любовта, на светостта. Същността на греха е отказване на
нашето сърдце да обича Бога. Всеки грях има в основата си самолюбието...

Като противовес на самолюбието и греха ние можем да унищожим личността си.
Но не е това предназначението ни. Затова ние сме личности, за да обичаме Бога и Му
се отдаваме напълно. Създадени сме за Бога, затова единствено в Него намираме своя
смисъл...

От самолюбието се ражда гордостта, която повлече Луцифера и човека към
падение. От самолюбие се ражда жаждата за власт. От там иде и мнението в света, че
властта ще се превърне в сила и че силата е красота...

В началото на 19 век Макс Щирнер създаде своята философия на егоизма, една
зловеща философия. Около 60 години след него Ницше излиза с книгата си “Тъй каза
Заратустра”. И у единия и у другия основата на живота е осъществяване на себе си.
Центърът на света е личността, силният и могъщ човек, който ще роди свръхчовека. И
Свръхчовекът да застане на мястото на Бога, като последно постижение на
човечеството.

В противовес на всички тези силни човеци стои един от силните хора на
християнството – Йоаникий Велики. Той бил овчар. Той поставял кръст на овцете си и
вълк не ги нападал. Оставял ги сами и те намирали и вода и пасища. А той в това
време се молил на Бога, молил се за греховете, извършени и от другите хора, които
грехове той вземал върху себе си, и станал молитвеник пред Бога за греховете на
хората. У него е имало сила, голяма сила, защото той е търсил не своето, а Божието,
водил се е не от гордост и самолюбие, а от любов и смирение...

В Русия не се говори за свръхчовеци. Там има свръхкласа, пролетарият, който се
обедини и управлява от 20 години. В същност управляват от името на пролетариите 5 –
6 души. Това е, защото Ленин разбираше Щирнера, който казваше: “Шепа власт струва
повече от цял човал права”. А след като отстраниха боржуазията и царизма, едно
меншество яхна над класата и почнаха да се изтребват един друг, докато остана най-
силният – Сталин.  Ако не е трагично,  адски фарс е страхът на Сталина от убийци.  Но
след силният ще дойде по-силен.

15 Виж в. “Русенска поща”, бр. 5560/18.03.1938 г. и бр. 5561/19.03.1938 г.
16 Виж сп. “Вяра и живот”, Русе, 1938, кн. 3, с. 59
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Има други хора – мечтатели, които са прости души, които не знаят що е
гордост,които не желаят власт, но които знаят да се молят. Немският поет Келерман ни
разказва за един такъв простодушен мечтател в своя роман “Глупецът”. Той се унася в
красотите на света, на природата. Той чувствува, че доброто е господар на света, че
всичко около него има душа. Божият дух е разлян във всичко, в девствените гори, в
гърдите на тигъра,  който отива на лов.  Песен гръмва в ушите му,  че всичко в света е
добро. Колко е хубаво да се живее в света! Това е пастор Грау у Келерман, който е
коренно противоположен на на онези зловещи господари на света. И той е наречен
глупец. Но той е осъществил в себе си божествена хармония и тишина. Кой е глупецат?

Целта на човека е – връщане към светостта. А свет човек е този, който е
удостоен да може да върви по пътя към светостта. Но е нуждно усърдие, воля и
молитва.

Човекът е ценен бисер. За да се запази има само един път – война със себе си,
да надвиеш себе си. Воювайки със себе си, човекът воюва с недъзите си, със злите в
света.

Обикнете човека, запазете човека, себе си пазете. Иисус Христос победи света.
Не бойте се, че ще ни кажат, че сме глупци. Жадуваме да се върнем при светостта.
Запазете човека за Твореца, за Бога!           М. Милев”.17

Нижат се годините. Така завършва и тази 1938-ма. Идва следващата 1939 г., през
която поп Дошо, обаче, не говори. Ще го чуем чак през 1941 г. А когато прочетеш
възторжената дописка на Иванка Попова от Попово за сказките на поп Дошо, ти не
може още веднъж да не се поклониш пред могъществото на неговия Богодарован
талант. Но, за да сторим това, аз ти предлагам, любезни читателю, първо да прочетем
написаното от госпожата:

“Попово. На 3, 4 и 5 февр. т.г. прот. Дим. Попвасилев из гр. Шумен, изнесе в
града ни, от името на народния университет, в читалищния салон три сказки: 1. Живот,
красота и хармония; 2. Човекът – цар и работник; 3. Молитвата и почивката.Сказките
бяха добре посетени от различните среди на града. Учениците от горните класове на
гимназията проявиха особен интерес към тях.

О. Дошо е сказчик с пламенна душа. Той говори топло и сърдечно. Неговата
поетична мисъл ни води в китната, зелена гора огласяна от песента на безгрижните
птици, в ширното поле, усеяно с красиви, нежни цветя, при бистрото поточе, което се
спуска лудо и тихичко ромоли, издига ни в небесния лазур и ни завежда при Създателя
на всичко – Бога. С лиризма на речта и искренността на чувството, той завладя сърцата
на всички.

За големия успех на сказките говори и обстоятелството: докато първата сказка бе
слабо посетена, на последната салонът бе препълнен. Тия сказки създадоха спорове и
размисъл между учениците. И досега размислите не стихват.         Ив. Попова”.18

А ние приключваме с това поп Дошовата 1941 г. и се отправяме към следващата
1942 г., през която той ще има само следната изява: “Протоиерей Д. Попвасилев от
Шумен изнесе на 8 март в Църковния салон в Русе сказка на тема: “Грях и прошка”.
Както винаги при сказките на о. протоиерея, така и сега салонът бе препълнен от
слушатели, които останаха доволни от вдъхновеното слово на сказчика. О. Дошо
посети и Силистра и Тутракан, където говори по две сказки: “Живот, хармония, красота”
и “Човекът – цар и работник”. В Тутракан той говори и пред учителите, събрани на
конференция, на тема: “Необходимост от вяра”, а в Силистра и пред учениците в
гимназията. Силистренци и тутраканци са били извънредно много възторгнати от
хубавите сказки на този наш църковен оратор”.19

Ала това “възторгнато” поп Дошово ораторство, изглежда, е било последното.
Защото, сбъдват се неговите пророчески думи, и след Сталин “силните се сменят от по-

17 Пак там, кн. 6, с. 114 - 116
18 Пак там, с. 38
19 Виж сп. “Вяра и живот”, Русе, 1942, кн. 3, с. 59
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силни” и в родната му, малка и многострадална България. В Русенския църковен салон
започват и там, както вече видяхме, завършват дивните му възвишени сказки. А на
сградата, която години наред приютява, съхранява и разпространява гордото му
Богодокоснато слово предстои и се случва преустройството й в Русенска народна
опера. Не след дълго всичко и в България ще стане “народно”, но сякаш единствено
като такова, съхранено и до днес и дошло при нас неопетнено, остава само поп
Дошовото неподражаемо неповторимо творческо великолепие

“Читателю, създай у себе си духовни интереси! Чети, мисли, обичай знанието,
защото те чака старост. Тя може да бъде много суха, скучна и мъчителна без
интересите на светлия ум и дух, които никога не остаряват.”20

Такова остава и последното завещание на дивния сказчик, невероятен човек и
съвършен духовник Димитър Попвасилев, душеприказчика поп Дошо от Шумен, за
когото дотук се опитах, според силите си, да ви разкажа. Навярно ще ви очуди това, че
дословно предадох всички негови и за него писмовни изяви. Естествено, че можех с
думи прости да преразкажа тяхното съдържание и да ви спестя усилието да четете
толкова огромни текстове. Ала щяхте ли да усетите онази поп Дошова, само негова,
витиеватост на изказ, на слово и на внушение? Щяхте ли да разберете какво богатство
представлява неговото писмовно и изказано творчество? Щяхте ли да узнаете кой е
истинският отец Димитър Попвасилев и колко е бил празен досега сияйният ни духовен
олтар без неговото ярко неповторимо присъствие там? А нима и не бих ви отвърнал
най-точно с неговите вълшебни слова, изречени за отца Евтимия: “Та как се предава
духът, настроението? Това е нещо живо, ала неуловимо. Това са отделни моменти,
които минават и заминават. Лови ли се вечерният прохладен зефир в ръце? Спира ли
се в шепа бистрият поток? Радостта се носи. Доближи човека, за да я почувствуваш!”.
Надявам се, че успяхте да си я вземете...

20 Пак там, кн. 7, с. 213 - 215
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МАРКО Д. БАЛАБАНОВ КАТО ЕДИН ОТ ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ НА ВЪЗРОДЕНАТА
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ

Пламен Божинов

MARKO BALABANOV AS ONE OF THE FIRST BUILDERES OF THE REVIVED
BULGARIAN STATEHOOD

Plamen Bozhinov

Summary

The article here presented studies the social and political of the Bulgarian  National Revival
figure Marko D. Balabanov on the eve, during and immediately after the Russian-Turkish War
of 1877-1878.  The author examines his attempts to organize a new Bulgarian diplomatic
mission in London in the spring of 1877 which had to continue the successful joint one carrier
out with Dragan Tsankov earlier. Different sides of his work as a vice-governor of Tarnovo,
Svishtov and Ruse in the period of the Provisional Russian Rule as well as well as his
preparation to take part in the Constituent Assembly which worked out the Constitution of
Bulgarian Principality are revealed in the study.
Although Balabanov could not become a leading politician of New Bulgaria he stood out as a
moderate and influential figure in the social life which essentially contributed to the building of
the restring statehood.

По принцип историците сме склонни да напъхваме отминалите събития в
стандартизирани шаблони, тъй като по този начин многоликото минало по-лесно се
поддава на изследване, класификация, изучаване и по-удобно може да бъде
използвано, включително и до степен на злоупотреба. При този подход на преден план
неизменно излизат големите социални, икономически, политически или културни
процеси, тенденции, периоди, епохи и т. н., а много често зад мащабните картини се
изгубва човешкото лице на историята.

А тя, историята, се твори от личности. Тази христоматийна, бих казал дори
банална истина, е известна още от книгите на първите големи историци на древния
свят – Херодот, Тукидит, Плутарх, но и днес, струва ми се, тя може да бъде актуална и
да звучи напълно модерно дори при изследванията на новата и съвременната история.
При това чрез проучването не само на водещите фигури, но и на втория и на третия
ешалон от исторически лица е възможно не само да се уплътни историческата картина,
но и да й се придаде по-голяма релефност и дълбочина. Подобен исторически герой,
не с първостепенно, но с важно присъствие на историческата сцена е и Марко Д.
Балабанов.

Роден в Клисура, получил високо за времето си богословско и юридическо
образование в Патриаршеското училище на о-в Халки и в университетите на Атина,
Париж и Хайделберг, той е изтъкнат възрожденски журналист, публикувал свои
материали във  вестниците “Дунавски лебед”, “Время”, “Македония” и “Право”,
редактирал последователно сп. “Читалище”, в. “Век” и “ХІХ-ий век”, обнародвал брошури
на български, френски, гръцки и английски език. След като се завръща от Париж в
Цариград са включва активно в работата на Църковно-народния събор, свикан през
1871 г., а по-късно работи и за изграждането на възстановената българска църковна
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организация1. След разгрома на Априлското въстание  М. Балабанов участва
съвместно с Драган Цанков в прословутата дипломатическа мисия пред европейските
дворове. При успешните си визити последователно в Лондон, Париж, Рим, Берлин,
Санкт Петербург и Виена двамата български представители се срещат с първите
държавни мъже на европейските велики сили  и успешно защитават пред тях
българската национална кауза. Имената им се появяват по страниците на най-
авторитетните европейски и български вестници и те съвсем естествено добиват
известност сред четящата публика2.

В края на декември 1876 г., след срещата с австро-унгарския външен министър
граф Гюла Андраши, с което приключват официалните им ангажимени, двамата
български делегати се разделят. Др. Цанков заминава за Букурещ с предусещането, че
началото на войната между Русия и Османската империя не е далеч, докато Балабанов
остава със семейството си във австрийската столица. Тук на 25 януари 1877 г. той
приема  “куп писма, между които и шест еднакви прошения от Татар-Пазарджишкия
окръг”3. Става дума за известното в историческата литература обръщение на жителите
на Т. Пазарджик и казата от 12 януари 1877 г. до шестте велики сили, подписали
Парижкия мирен договор от 1856 г., в което авторите енергично протестират срещу
насила събраните подписи от български първенци в подкрепа на провъзгласената от
Мидхат паша първа конституция на Османската империя и заявяват, че никакъв правов
и конституционен ред не е възможен в страна, в която има религиозна и национална
дискриминация спрямо християните и в частност спрямо българите4. Балабанов
превежда документа на френски език като освен до канцелариите на съответните
правителства изпраща копия и до редакциите на в. “Дейли Нюс”, “Франс” и “Ди Пресе” и
по този начин осигурява възможно най-широката му разгласа5.

Обнародването на Обръщението от Т. Пазарджик дава повод за ново
раздвижване на пробългарската агитация в Англия. Освен публикациите в британската
преса и Либералната партия поставя питания в долната камара на английския
парламент относно основните насоки на британската външна политика по Източния
въпрос6. Отново възбуденият интерес по българския въпрос сред обществеността в

1 Бобчев, С. С. Марко Д. Балабанов. – Летопис на БАН. Т. VІ. 1921-1922. С., 1924, с. 86- 91;
Данова, Н. Марко Д. Балабанов и гръцкият културен и идейно-политически живот през ХІХ в. –
ИПр, 1986, № 3, с. 58-72; Бъчваров,  М. Философско-социологическите възгледи на Марко
Балабанов. – В: Балабанов, М. Философски и социологически съчинения. Съставител: М.
Бъчваров. С., 1986, с. 7-48; Божинов, Пл. Марко Д. Балабанов – обществено-политически идеи
и дейност (до 1878 година.) Дисертация. С., 1996; Същият. Марко Д. Балабанов и защита на
българската национална кауза през 1869 г. – В: Българската имиграция през Възраждането.
Сливен, 2003, с. 176-189; Същият. Основни черти и идейни насоки в публицистиката на Марко
Д. Балабанов до 1870 година. – В: Сб. Българският периодичен печат през Възраждането.
Сливен,./Под печат/.
2 Балабанов, М. Страница от политическото ни възраждане. С., 1904; Шарова, Кр.
Българската национална акция в Европа след Априлското въстание и Русия. – В: Летопис на
дружбата. 6. С., 1977, с.208-211, 221-259; Същата. Български външнополитически акции пред
Европа през ХІХ век до 1877 г. – ИПр, 4, 1996, с. 34-72; Митев, Й. История на Априлското
въстание 1876. С., 1999, с. 123-153; Божинов, Пл. Политически идеи и дейност на Марко Д.
Балабанов в навечерието на Априлското въстание от 1876 година. – ИПр., 4, 1997, с. 3-20;
Същият. Цариградските българи и акцията в защита на националните интереси след
Априлското въстание. – ИПр., 5-6, 2001, с. 3-20.
3 Балабанов, М. Страница от..., с. 415.
4 Маждракова-Чавдарова, О. Революционните дейци от Пазарджишкия край в подкрепа на
българската освободителна акция след Априлското въстание. – ВИС, 1, 1986, с. 129-131, 134-
136.
5 Балабанов, М. Страница от..., с. 413-426.
6 Пак там, с. 426-427. Относно вътрешнополитическата обстановка в Англия по това време вж.
Пантев, А. Българският въпрос във Великобритания 1876-1878. С., 1981, с. 131-134; Същият.
Българският април 1876 в Англия и САЩ. С., 1996, с. 70-74.
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английскта столица поражда у Балабанов старата идея за българска дипломатическа
делегация, в същия или в разширен състав, която да се завърне в Лондон и там да
продължи своята дейност по пропагандиране и защита на националните интереси.

Във връзка с това от Виена той изпраща поредица от писма до Найден Геров в
Цариград, до Евлоги Георгиев и Др. Цанков в Букурещ, в които развива своя замисъл и
подчертава, че във време, когато дипломацията все още не е казала последната си
дума, действия от подобно естество биха изиграли положителна роля за отстояване на
българските национални интереси7. Въпреки съществуващите известни колебания в
крайна сметка той получава одобрение за финасиране на замислената акция от страна
на Евл. Георгиев, братя Паница във Виена и княз Емануил Богориди8, което му дава
конкретни надежди за нейното осъществяване.

Цялостната организация дотук обаче отнема много време, което в условията на
динамично развиващите се международни събития се оказва фатално. Проведените
междувременно дипломатически сондажи на ген. Н. П. Игнатиев в големите европейски
столици и напредналите преговори по подготовката на Лондонския протокол правят от
руска гледна точка ненавременна и неуместна подобна българска инициатива. Именно
затова в средата на м. март 1877 г. по време на срещата си с ген Н. Игнатиев във
Виена българският възрожденец получава ясни сигнали, че проектираното от него
пътуване на българска делегация до Лондон е неуместно в настоящия политически
момент. По този начин една очивидно полезна от българска национална гледна точка
идея остава неосъществена9.

Макар очаквано и желано от българите, избухването на Руско-турската война
променя коренно съществуващата ситуация. Поставени пред нови и непривични
задачи, много от тях се оказват недостатъчно подготвени или, ако имат необходимата
теоретична подготовка, им липсват конкретна административна и държавническа
практика и умения. Именно поради това обстоятелство всеки българин с някакъв опит
или с по-високо образование се оказва необходим и търсен от Временното руско
управление в България. От Виена Балабанов чрез Тодор Бурмов се обръща със
специално писмо до ръководената от княз Владимир Ал. Черкаски Канцелария по
гражданските дела, в което заявява, че е готов да се постави веднага на негово
разположене10. С протекцията на Евл. Георгиев и Тодор Бурмов молбата му е
удовлетворена11 и на 20 юни 1877 г. той заедно с Н. Геров и Др. Цанков пристига в
освободения пет дни преди това от руските войски град Свищов. Неговите спътници на
4 юли са назначени съответно за губернатор и вицегубернатор в Свищов, а самия
Балабанов малко по-късно заминава за освободения на 25 юни град Търново, където
става вицегубернатор под началството на ген. Михаил Ал. Домонтович12. По този начин

7 Възпоменателен сборник по случай 100-годишнината от Освобождителната руско-турска
война 1877-1878. Съставител В. Тилева. І. С., 1979, с. 87- 88, док. № 90; НБКМ БИА, ф. 386, а.
е. 17, л. 1-2. М. Балабанов от Виена, 4 март 1877, до Др. Цанков в Букурещ; Пак там, ф. 22, а. е.
482, л. 8. Др. Цанков от Букурущ, 11 март 1877, до Н. Геров в Петербург.
8 Из архива на Найден Геров. /АНГ/ , ІІ. Подбор и  редакция на Т. Панчев. С., 1914 , с. 706, док.
№ 2658.
9 Балабанов, М. Страница от..., с. 430 – 433; Шарова, Кр. Български външнополитически
акции..., с. 69-72.
10 НБКМ БИА, ф. 16, а. е. 22, л.16. М. Д. Балабанов от Виена, 26 април 1877, до Т. Бурмов в
Кишинев.
11 Стателова, Ел. Евлогий Георгиев и свободна България. С., 1987, с. 21.
12 НА БАН, ф. 26к, а. е. 17, л. 58-59; НБКМ БИА, ф. 11, а. е. 50, л. 8; Гандев, Хр. Руската помощ
за изграждането на българската държава през 1877-1878. – В: Гандев, Хр. Проблеми на
Българското възраждане. С., 1976, с. 787. (Г. Тодоров Временно руско управление в България
1877 - 1878. С., 1958, с. 80. и М. Петров История на България. Т. VІІ. С., 1991, с. 26. допускат
грешка като твърдят, че Балабанов е първи вицегубернатор на Свищов. Наистина той става
свищовски вицегубернатор, но едва през септември 1877 г., когато с Др. Цанков си разменят
местата в Търново и Свищов). Вж. тук по-долу.
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княз Вл. Черкаски прави първите назначения на по-видни българи към току-що
основаните губернски съвети в българските земи.

Макар и относително далеч от бойните полета, старата българска столица също
живее с ритъма на войната. В облика на военновременния град се вписва масовото
бягство на турското население и по-късно не по-малко масовият приток на български
бежанци от Старозагорско и Казанлъшко. Това движение на човешки маси и в двете
посоки е неизменно съпровождано със страдания, неволи, глад, смърт и униние13.  В
първите месеци на войната в Търново пристигат и български емигранти отвъд Дунава,
които превръщат града, по сполучливия израз на Иван Радев, в “столица на оцелелите”
поборници за свобода14.

В тази тревожна, но и изпълнена с надежди и очаквания обстановка основната
задача на новата гражданска администрация, в чиито редици немаловажен пост заема
и М. Балабанов, е да се опази реда и спокойствието сред населението, да се осигури
продоволствие за действащата руска армия, да се формират местните
административни и съдебни органи и те да започнат да функционират нормално. За
нашия герой това безспорно е непознат тип дейност, към която трябва да привиква
бързо при новите неспецифични условия. В началото особено тежък за новата
гражданска администрация се оказва бежанският проблем. Княз Вл. Черкаски издава
специална заповед до търновския губернатор, в която се нарежда да се окаже всякаква
възможна помощ на бежанците от Южна България15. Едновременно с това на 17 август
с финасовата помощ на руските славянофилски комитети в Търново се основава
“Благотворително славянско общество”16. Забележителното в това събитие е, че под
първите протоколи на обществото, наред с другите подписи, един до друг стоят и тези
на старите политически противници – М. Балабанов и Л. Каравелов, които в миналото
от страниците на своите вестници “Независимост” и “Век” са си разменяли не една и
две остри реплики и нападки. Сега обаче, в годините на войната, тяхната съвместна
дейност е показателна за това как трудностите и повратните моменти в историята
могат да сплотяват доскорошните опоненти и да преодоляват, макар и временно,
политическите различия и личните пристрастия.

Разбира се, не всичко в работата на М. Балабанов в рамките на временната
руската администрация върви гладко и безпроблемно. На моменти пробляскват
различия и отделни конфликти с ген.  М.  Домонтович,  а в един критичен момент от
войната появилата се паниката сред населението на Търново го завладява и
Балабанов заедно с целия състав на административния съвет се явява в кабинета на
губернатора с оставка в ръка17. По-късно критичният момент е преодолян, но очевидно
недоверието в отношенията между губернатора и неговия заместник остават, защото в
началото на септември М. Балабанов и Др. Цанков разменят местата си като първият
отива за вицегубернатор в Свищов, а вторият заема неговото място в Тръново18.
Самият Балабанов преживява тежко тази рокада и в писмо до жена си откровено
признава, че чиновническата служба не му е по-сърце и сериозно се замисля да я

13 Освобождението 1878. Спомени. Под редакцията на Ел. Миладинова, Ел. Николова, Т. Тихов.
С., 1878, с. 356-361, 368-369, 379-380.
14 Радев, Ив. Столица на оцелелите. С., 1984, с. 17-22, 35-40.
15 История на България. Т. VІІ..., с. 29.
16 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в 3 томах./ОБТИ/ ІІ, Под редакции С. А.
Никитина и др. М., 1961, с. 262, док. № 223; Плочев, Т. Д. Първото благотворително славянско
общество в Търново. (Из дейността на Любен Каравелов в Търново през 1877 – 1878.) – ИПр,
1955, № 6, с. 77-79; Генов, Ц. Славянските комитети в Русия и българското освободително
дело (1856 – 1878). С., 1986, с. 175-177.
17 ОБТИ,  Т.  ІІ,  с.  196-197,  док.  № 166; Бужашки, Евл. П. Р. Славейков и българското
освободително движение (1876-1879). – В: Юбилеен сборник в чест на акад. Димитър Косев. С.,
1985, с. 197.
18 НА БАН, ф. 18к, оп. 1, а. е. 44, л. 412. Н. Геров от Свищов, 17 септ. 1877, до Евл. Георгиев в
Букурещ.
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напусне19. Постепенно с времето личните колебания и чувството за несигурност са
преодолени и до края на войната той се проявява като добър администратор, комуто
свищовските жители при раздялата си с него изказват своите горещите благодарности
за добре изпълнените служебни задължения20.

Независимо от сравнително спокойната и безопасна длъжност, която заема в
дълбокия тил на руската армия, Балабанов не е подминат от опастностите на войната.
През зимата на 1877/1878 г. той се разболява от тиф и едва не умира, прекарвайки 46
дни на легло21. В това здравословно състояние Балабанов научава и за подписването
на мирния договор в Сан Стефано. В следващите дни едва възстановил силите си той
се включва активно в организирането на акция по събирането на подписи под
благодарствения адрес до руския император Алексардър ІІ и в обсъждането на идеята
да се подготви и изпрати българска представителна делегация на очевидно
предстоящата международна конференция по Източния въпрос в Берлин22. И ако
първата инициатива се осъществява повече от успешно, то втората търпи провал не на
последно място поради външна (предимно руска) намеса.

Едновременно с работата във Временното руско управление и по уреждане на
местната администрация мисълта на Балабанов е заета и с въпроса за бъдещото
държавно устройство на България. “Новосъздаденото Българско княжество – пише той
– и бъдещият княз на това княжество бяха още от началото на войната предмет на
живи разговори и на патриотични грижи в случайни или устроени частни срещи и
събрания... Таквиз срещи и събрания не бяха рядкост и в Свищов...” В създадения
своеобразен дискусионен клуб често присъстват Н. Геров, М. Дринов, К. Станишев, Т.
Бурмов, Хр. Стоянов, Д. Анев и др. На “братски вечеринки” се обсъждат “всички
въпроси за бъдещата уредба на възкръснала България, за формата на нейното
управление, за водене на нейните по-нататъшни съдбини, за нейния бъдещ държавен
глава..., какви права да му се дадат, какви длъжности да му се наложат, как да се
гарантират народните права спрямо неговите, как да се определят взаимните между
него и народа отношения”23.

В хода на споменатите срещи и обсъждания възниква един неформален кръг от
единомишленици, които заедно с присъединилите се към тях по време на
Учредителното събрание в Търново Т. Икономов, Гр. Начович, Д. Греков, К. Стоилов и
др. формира гръбнака на т. нар. консервативно течение, а по-късно и Консервативната
партия в Княжество България. Общото между тези политически фигури е това, че по
един или друг начин те са свързани с еволюционизма като политическа доктрина от
времето преди Освободителната война. Те вече заемат и важни административни
постове във Временото руско управление и имат сходни умерено-либерални или
умерено-консервативни политически убеждения. Обединява ги и един
структороопределящ идеологията им възглед – скептицизма по отношение на
възможностите на българския народ да се освободи със собствени сили, а след
Освобождението – дълбоки съмнения в способността на българите да изградят
жизнена и дееспособна държавна организация без чужда помощ. Сплотява тази група и

19 Пак там, ф. 26к, а. е. 21, л. 23. Д. Ив. Гешов от Баден, 27 септ. 1877, до М. Балабанов в
Свищов.
20 Пак там, а. е. 19, л. 1 – 2. За дейността на М. Балабанов като администратор в. “Българин”
отбелязва: “За разтъкмяването на бежанците г-н Балабанов заслужава най-голямо похваление”
/г. І, бр. 23, 28 ХІІ 1877./
21Пак там, ф. 16, а. е. 128, л. 77. Г. Золотович от Монпелие, 21 април/3 май 1878, до Т. Бурмов.
22 Балабанов, М. Д. Едно писмо на епископ Браницки, Климент, отпосле митрополит Търновски.
– ПСпБКД, 1907, Т. 68, с. 755-757; Радев, С. Строители на съвременна България. І. С., 1990, с.
36; Христов, Хр. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878.
С., 1968, с. 187-188
23 Спомени за Учредителното събрание от 1879. Съставители Ел. Стателова, З. Маркова. С.,
1979, с. 41.
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по-високото им образование, култура, владеенето на чужди езици, академичните им
познания върху държавно-правните структура на по-напредналите европейски страни24.

В тази група от бъдещи видни държавници и политици на България Балабанов
намира благоприятна среда за контакти и споделяне на идеи. Той е и сред избраните,
които трябва да отговорят на анкетата на императорския комисар от есента на 1878 г.
Княз Александър М. Дондуков-Корсаков и управляващият съдебния отдел в
Канцеларията на гражданското управление Сергей И. Лукиянов подготвят 16 въпроса,
които изпращат на 16 видни българи (11 светски лица и 5 епископи). Целта е по този
начин да добият по-ясна представа за желанията на българите и да помогнат за
окончателното оформяне на визията за Органическия устав на Княжеството25. Без да
разглеждаме подробно отговорите на М. Балабанов26,  можем да констатираме,  че той
принадлежи към умерено-либералната група на отговорилите, но с известни
консервативни нюанси. Така например според него може да се допусне ограничаване
на правата на парламента за сметка на засилване ролята на княза, както и наличието
на втора камара “предвид на едно по-крепко държавно устройство и на едно по-зряло
обсъждане всички представляеми законопроекти и държавни въпроси”. Очевидно за
българския възрожденец Сенатът е необходим не поради някакви класови или
съсловни предубеждения, а за да играе ролята на контрабаланс на Народното
събрание при изработването на законите и по този начин да се създаде възможност за
изграждане на “крепко държавно устройство”.

Не са малко обаче и либералните акценти в неговите отговори. Той се застъпва
за това “княжеската власт да бъде ограничена посредством народно представителство,
избрано свободно и независимо от всякаква правителствена намеса”; Народно
събрание, в което да заседават “само лица, избрани от народа”, въз основа на
избирателния закон съществуващ в Белгия и Германия; свикване на Велико народно
събрание за решаването на особено важни случаи; отговорност на министрите пред
парламента; широко общинско самоуправление; 75% изборност за сенаторите; пълен и
безусловен контрол на Народното събрание върху формирането и изпълнението на
държавния бюджет.

През февруари 1879 г. М. Балабанов тръгва към Търново, прегърнал по неговите
думи “три-четири съчинения по конституционно право”. Той отива в старата българска
столица с пълното съзнание за важната и отговорна мисия, към която са призвани
първите български конституционалисти27. В заседанията на Учредителното събрание,
така живо и пластично обрисувани от Симеон Радев28, отново се сбъскват двете
основни възрожденски политически програми, но този път техният спор не е по кой път
да се извърши освобождението, а как най-добре съобразно с местните специфики и в
зависимост от най-добрите конституционни практики в Европа да бъде изградена
свободна, силна и независима българска държава. М. Балабанов е не само един от
най-известните водачи на т. нар. консерватори, но той е и дипломатът, юристът и
администраторът, който със самочувствие може да заяви, че вече е участвал в

24 За Консервативната партия вж. Гешева, Й. Идеология и програма на Консервативната партия
(1879-1886). – ИПр, 1986, № 3, с. 20-38; Същата. Консерваторите и изграждането на нова
България (1879-1886). – ВИС, 1993, № 5, 214-233; Същата. The Bulgarian Conservatives in Power
(1879-1888). Theory and Practice. – Etudes balkaniques,  № 3, р. 21-34.
25 Относно проведената от руските власти анкета вж. Владикин, Вл. История на Търновската
конституция. С., 1994, с. 69-76; Тодоров, Г. Д. Временното руско управление в България 1877-
1878. С., 1958, с. 190-200; Манолова, М. Г. Създаване на Търновската конституция. С., 1980, с.
19-21; Козменко,  И.  В. Руската дипломация и формирането на българската държавност след
Освобождението. С., 1982, с. 82-83; Бужашки, Евл. Възникване на буржоазната политическа
система в България. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 1. С., 1981, с.
681-684.
26Публикацията им вж. Спомени за Учредителното събрание..., с. 45-52.
27 Пак там, с. 36.
28 Радев, С. Цит. съч. с. 76-104.
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полагането на първите камъни в темелите на новата сграда. Участието му в работата
на учредетелния форум е оценявана противоречиво в историографията, но е
безспорно, че заедно с всички останали търновски законодатели съвсем честно и
всеотдайно се е стремял да създаде освовен държавен закон, който да отговари на
традициите, нравите и обичаите на българите и същевременно да бъде съзвучен с
духа на модерната епоха и който да създаде работещ и ефикасен държавен
механизъм.

Съвсем друг е обаче въпросът доколко те успяват в намеренията си и доколко
самият Балабанов е доволен от постигнатия резултат. В неговите спомени писани
дведесет и пет години след събитията личи по-скоро една горчива тъга от неуспеха на
консерваторите да наложат своята визия за основния държавен закон на Княжеството и
неудовлетворение, че техните аргументи не са разбрани и оценени, като по този начин
е пропуснат редкият исторически шанс по-добре, според тях, да бъде уредена новата
държава.

***

Разглежданата дотук дейност на М. Балабанов в навечерието, по време и след
Освободителната война нагледно показва, че за осъществяването на значимо
личностно присъствие в историята не са достатъчни само добри идеи, недостига само и
добра академична подготовка, дори и силна личност с харизма и влияние трудно би
могла да  сама да реализира своя потенциал при неблагоприятни исторически условия.
М. Балабанов не успява в навечерието на Руско-турската война да осъществи своя
добър замисъл за дипломатическа мисия в Лондон. След войната нито той, нито
останалите българи съумяват да организират делегация, която да представи техните
искания пред Берлинския конгрес. В Учредителното събрание в Търново пък
консерватироте, сред които се нарежда и нашият герой, се оказват безсилни да
наложат своята визия за бъдещата конституция пред наглед доста по-зле подготвените
и по-неорганизираните от тях либерали. Неосъществените проекти обаче показват
възможните алтернативи в историческото развитие. Но всичко изредено по-горе
подсказва, че за успешното реализиране на който и да е проект е необходимо
наличието на най-малкото три фактора: добра идея, подходяща личност, която да
застане зад нея, и удачно избран исторически момент. В конкретните условия, макар
привидно да се намира на гребена на вълната по време на Освобождението,
Балабанов не успява да се превърне във водещ политик и влиятелна личност за
страната си и причините за това се крият колкото в него самия, толкова и в
историческите условия и характера на събитията, които той не успява да разбере
достатъчно добре и да използа в своя полза и в полза на идеите, които защитава
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ЗА ЛИЧНОСТТА НА КУЛТА И ЗА КУЛТА КЪМ ЛИЧНОСТТА

Тинка Бозова

ABOUT PERSONALITY AND PERSONALITY CULT

Tinka Bozova

Summary

The subject is elaborated in a historical and philosophic aspect. Personality is examined
principally, not particularly. The arguments and conclusions are not personified, especially in
the first part of the report. The roots of the term “personality” are sought in the ancient Greek
and Roman history. It is evident that Hellenes and Romans gave the same meaning to this
term. They identified the personality with an actor’s mask. The positions of various authors
are pointed out - representatives of the material and spiritual science, philosophers,
psychologists, historians, etc. Author’s own deductions and general conclusions are made on
the grounds of the above positions.
The second part of the report examines the history of the personality cult. As this expression
is associated with the modern history of the Soviet country and the personality of Stalin, more
specificity is required here. I mention the cult to the personality of Lenin, Stalin, V.
Chervenkov, T. Zhivkov, Hitler, but only as examples, so as to explain the “cult” phenomenon
and to make the respective conclusions about the “personality cult”.

Темата за конференцията е много добре избрана, дава възможност за различни
гледни точки, което я прави богата и многолика. Ще се опитам да надникна в дълбините
на личността, давайки си сметка за многообразието от фактори, които я създават и
оформят. Интересът ми към темата е по-скоро във историко-философски  аспект,
затова примерите и изводите ще бъдат на принципиална основа, а не непременно
свързани с конкретна личност.

Като начало ще разсъждавам що е това личност и каква е нейната същностна
история през вековете. Различните научни становища усложняват и без това трудната
философска същност на понятието „личност”. Разнообразните трактовки са повлияни
от историко-времеви, религиозни, социални, психологически и политически условия.
Следователно, много е трудно да се дават категорични отговори на един толкова
сложен философски въпрос. Дори бих признала, че след написване на съобщението,
въпросите за изграждането, същността, смисъла и оценката за личността се увеличиха,
за сметка на отговорите.

Разглеждайки темата от историко-философски ъгъл, търсим нейните корени в
древногръцката трагедия, където терминът „личност” (prosopon) е използван за първи
път и то в смисъл на актьорска маска /harta-bg.info, Личност и битие/. Твърде
любопитно е отъждествяването на личността с актьорската маска. Защо актьорска
маска, защо маска, този факт навежда към интересни тълкувания. Без да навлизам в
подробности, ще предположа, че личността, както е при маската, се стреми да скрие
своите човешки слабости за да не разочарова, а да се наложи над останалите.
Личността, продукт на обществените проявления, трябва да се придържа към
определен облик, маска, да не показва истинското си аз, да скрие същността си, за да
запази ефекта от ролята, с която се представя, за да се хареса на другите. Самото
общество обича маските и маскарада, обича да бъде залъгвано, макар да знае, че
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маската скрива същността и чувствата. Извън театъра, с този термин (prosopon ) се
определя мястото на главата около очите /пак там/. Защо точно там? Свързано ли е с
„третото”око, с виждането на нещата от живота от вътрешната, духовната страна? Дали
този начин не намеква косвено за един по-дълбок смисъл на понятието личност, за
способността нещата да се виждат в дълбочина, в тяхната духовна същност. Сигурно у
някои ортодоксални учени това предположение ще предизвика насмешка.  Но фактите
сочат, че древните гърци са определяли личността именно така. Римляните, подобно
на гърците, влагали същия смисъл у понятието личност. Според тях „Persona” значело
маска за роля /пак там/. Някои търсят друга символика в маската-личност, а именно
„невротичната мощ”, „властовата невроза” /www.apicsbg.com/ За нея ще говорим във
втората част на съобщението по-подробно.
В по-ново време различните автори определят по свой начин личността. Ричард Рорти
например смята, че личност е всеки човек. Той разглежда личността като „уникална и
субективна форма, в която човек съществува” /http://philosophi.log.bg., Психология на
личността/. Противоположно на неговото е определението, което посочва, че не всеки
човек може да бъде личност, а само този, който осъзнава своята индивидуалност.
/http://bg.wikipedia.org ., Личност/. Има и друго определение за личност. Според него
човек е личност тогава, когато има връзки с други хора /http://philosophi.log.bg,
Психология на личността 1, Владислав Величков/. Моделът
„личност=биологично+социално” има същия смисъл /http://liternet.bg/k_kirilov., К.Кирилов
-1. Личност-формиране, структура, развитие/. Автори като Ейбрахим Маслоу, Юнг,
Карен Хорни,  Хари Съливън,  Ерик Ериксън и много други  в една или друга степен се
придържат към някое от гореспоменатите определения за личност, като всеки привнася
своя специфичен нюанс в тълкуването, на които няма да се спирам тук
/http:philosophy.log.bg., Психология на личността/. Само ще спомена и екстравагантната
теория за личността на Фройд, според която „човешкото поведение произтича от
антагонизъм между различните части на личността” /http//:bg.wikipedia.org., Зигунд
Фройд/. Но може би, ако се опитаме да разберем мотивацията на автора, неговата
теория няма да ни изглежда толкова екстравагантна и странна. Да видим и
християнският възглед за човешката личност – той се основава на „общението с
другите личности”, на „взаимността” и „дружелюбното битие”. /http://www.pravoslavie.bg.,
Християнският възглед за личността в историята, с.7/. Окултната и езотеричната наука
определя понятието личност също в аспекта на нейните обществени проявления и
достижения, но там човешката личност се свързва с висшите духовни светове,
обяснения, които трудно се възприемат от официалната материалистична наука.
/http://liternet.bg/publish24/ r_shtajner., Рудолф Щайнер - Окултна история. Лекция първа,
2/.

Ако обобщим различните становища за личността, оформят се най-общо три
основни групи. Привържениците на едната считат за личност онзи човек, който има
връзка с други хора. Привържениците на втората група определят всеки човек за
личност. Привържениците на третата група смятат, че не всеки човек може да бъде
личност, а само този, който осъзнава своята индивидуалност. Тази систематизация и
направените обобщения са на базата на субективните мнения на различни
изследователи, но това не означава, че не могат да се правят и други интерпретации на
този сложен проблем. В основата на всяко становище стои тезата на една или друга от
очертаните по-горе три основни групи. Например, Иван Хаджийски разглежда една
личност, свързвайки я с нейните материални, обществени условия на живот и
съответните обществени отношения /Хаджийски, И. Оптимистична теория на нашия
народ, 1974, І, 376/. Желю Желев акцентира върху историята на личността в годините
на тоталитаризма, когато личността е носела духа на колективизма, а индивидуализмът
е бил скован зад страха и идеологическите клишета /Желев, Ж.. Човекът и неговите
личности/. Щетите, нанесени върху личността от лицемерния колективен образ по
времето на тоталитаризма, продължават своето отрицателно въздействие до днес. Тук

http://philosophi.log.bg/
http://philosophi.log.bg/
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http://liternet.bg/publish24/
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проличава сходство с позицията на Ницше за стадната солидарност на личността
/http://webcache.googleusercontent.com., Волята за власт/.

Науката прави разлика между понятията личност и индивидуалност.
Индивидуалност значи неразделност, неподаващо се на по-нататъшно деление ядро.
Личността напротив, се променя чрез обществените проявления, следователно
личността е съвкупност от външни, обществени прояви на човека   /пак там., с.1 /. Тя се
изгражда на базата на връзките на индивида със света, т.е. създаването на една
личност се обуславя от наличието на обществен тип взаимоотношения. Индивидът се
ражда, а личността се изгражда. /http://www.teenproblem.net., Човек, индивид, личност,
формиране на личността в учебната програма /.  Психологията приема, че личността
възниква на по-късен етап от индивидуалното развитие на човека, тогава, когато са на
лице връзките на индивида със света. Затова личността е ново качество в психичното
развитие на човека. Тя се изгражда, но за разлика от индивида, който никога не се
разгражда, личността се и разгражда /http://bg.wiktionary.org., личност - уикиречник/.

Какво разбираме под изграждане и разграждане на личността. Казахме, че
личността се изгражда благодарение на връзката си с обществото. Следователно, по
мое скромно мнение, личността се разгражда, деградира, когато тази връзка се наруши,
прекъсне или се превърне в нещо друго. Може би това разграждане става тогава,
когато личността образно казано мутира, поради някакви сериозни обстоятелства.
Според мен, тази промяна, тази мутация на личността е една от причините за появата
на „култ към личността”. В тази част на изложението ще се  наложи  персонифициране,
тъй като исторически изразът „култ към личността” се свързва с определена личност.
Въпросите отново са много, като например: защо е прието изразът „култ към личността”
официално да се свързва с личността на Сталин, култ ли е обожествяването и
възвеличаването на личности, живели в различни исторически епохи от древността до
наши дни, колко вида култ има, има ли култ с положителен знак, култът неизменна част
ли е от човешкото битие, какви са причините и условията за възникването му, на кои
личности е присъщо усещането за божественост и непогрешимост, ролята на страха на
отделния човек и на обществото като цяло за поддържане на този феномен,  причините
за мазохистичния стремеж на масите към авторитарно управление от страна на
демонични личности, и още много други въпроси, свързани с народопсихологията, с
историята, с условията на живот, с идеологията и политиката. Тези въпроси чакат
своите отговори, които могат да бъдат дадени само чрез комплексно проучване.

Изразът „култ към личността” е прието да се свързва с най-новата история на
съветската държава и както споменах по-горе, конкретно с личността на Сталин. Не е
ясно обаче, защо навсякъде се пише и изговаря само „култ към личността”, без да се
споменава името на вожда. Предполагам, че макар и мъртъв, Сталин е предизвиквал
страх и респект. Той умира през 1953 г., а критичният доклад  на Никита Хрушчов за
култа към личността на Сталин е на 26.02.1956 г., три години след смъртта му.
Престъпленията на Сталин спрямо народа и собствената му комунистическа партия не
пречат на същия този народ да го величае  в годините на най-големите репресии, та и
до днес. Дали този феномен се дължи на страха за оцеляване, на страха от
тоталитарния режим, на страха от жестокостта на личността на вожда, или се дължи на
стадната безлична покорност и амнезия на масите, не се знае. Но се знае, че този вид
култ е свързан с тоталитарните режими и с вождизма. Характерно за него е
неограничената политическа и военна власт, както и обожествяването чрез паметници,
портрети, банкноти, монети, медали, възпяването им в песни, поеми, литературни
произведения и т.н. Впечатляваща е степента на откъсване от реалния живот на такива
личности. Те живеят в някаква паралелна реалност, убедени, че е истинската. Някои
автори считат такива управници за глупави, а не за велики/ http://philosophy.log.bg.,
Ирационализъм. Шопенхауер, Киркегор, Ницше., Мулдашев, Е. „Трагичното послание
на древните”, С.2004, 127 /. Как тогава една толкова зловеща според по-късните
исторически определения личност има такова огромно, харизматично излъчване. Само
принудата и насилието ли са факторите, които действат като хипноза на масите. Каква
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е причината Сталин например, да бъде наричан „Баща на народите”, „Баща на
нацията”, „Вожд и учител” / http://bg.wikepedia.org., Култ към личността /, та дори с
умалителното и интимно обръщение ”Бащица”. Може ли, въпреки престъпните си
деяния  такава личност да се превърне в идол на няколко поколения. Да не би този
парадокс да се корени в оправданието, че всеки човек притежава положителни и
отрицателни качества, а когато амбициозните, налудничави обществени напъни на
някой лидер вземат нечовешки размери, масите ги разпознават като прогресивни,
заради тяхната необичайност. И като омагьосани се подчиняват. Примерът с личността
на Сталин е класически. Той не е единствен, същото се получава и с другите популярни
личности - Ленин, Н.Хрушчов, Л.Брежнев, Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор
Живков и т.н. Примерите в световната и наша история са много. Според Мулдашев
„Същността допира до това, как човек възприема личното си възвеличаване до
равнището на богоподобен”/ Мулдашев, Е.,”Трагичното послание на древните”, С.2004,
55 /  Изглежда, такива личности си вярват, че са над истинския Бог. Те подменят
чистата вяра в Бог с изкуствена, т.е. пренасят божествената вяра върху себе си. Така
манипулират заложената в човешката същност чиста духовност и вяра. В края на
краищата се стига до изкривяване и унищожаване на изконната човешка вяра в Бог.

По примера и с помощта на Хрушчов, който скъсва с „култа към личността” на
Сталин, като утвърждава собствената си персона като едноличен лидер, Тодор Живков
прави същото у нас с култа към личността на В. Червенков. /http://prosveta/istoria11.,
„Размразяването” – надежди и разочарования на десталинизацията/. Решенията на
митологизирания Априлски пленум от 1956 г. се вземат при пълна секретност и четири
десетилетия достъпа до тях е абсолютно забранен лично от Т. Живков
/http://minaloto.org., Априлският пленум. Пълен стенографски протокол/. Той се страхува
от възмездие, защото стенограмите на Априлския пленум съдържат истина, която не му
е угодна. Критиките  и откровенията на пленума са фиксирали нелицеприятната истина
за социалистическата система и за Т. Живков. Обвиненията към него на пленума в
„мръсни политически игри” и „селска хитрост” са засекретени дълго и никой не е имал
достъп до тях.  /http://liternet.bg/aalipieva/apriski.htm /.  На пленума В.  Червенков е
отстранен от властта, поради обвинения в „култ към личността”. В същност по този
начин се легитимира и се отваря пътя на „култа” към Живков. През цялото време
тоталитарният режим приписва грешките и извращенията на белязаната жертва /в
случая В. Червенков, по-късно Антон Югов /, а не на системата. Партията
/единствената, комунистическата/ е непогрешима. Или както се втълпява в
продължение на половин век, партията е права, даже и да греши. Самото скриване и
засекретяване на документите от Априлския пленум показва нередността на
действието. Осъжда се една личност, но системата е непоклатима. Тя позволява на
друга личност да извършва същите престъпления. А на хората им е безразлично,
примиряват се, те просто знаят, че няма значение кого ще възвеличават и на кого ще
отдават почит. Знаят още, че след като няма изход от системата, дали ще бъдат
управлявани от една,  или от друга личност,  е все едно.  И си мълчат,  без дори да
осъзнават собственото си унижение. Както казва Шопенхауер „светът е болница за
неизлечимо болни” /http://philosophi.log.bg., Ирационализъм. Шопенхауер, Киркегор,
Ницше/. При съхранена тоталитарна система пародийното партийно отричане от „култа
към личността” е демагогско, това е само подмяна на едни имена с други. Фалшът стига
до там, че т.н. „априлска линия” само демонстрира „разкрепостяване”. Така с външни
прийоми се прикрива и замазва същността на системата. Клишетата замаскират
абсурда на системата и така унищожават естествената човешка ценностна система.
Загубват се понятията за „добро” и „зло”,  духовността се разрушава, приема уродливи
очертания. Инвалидизираните души лесно се манипулират и се изпълват единствено
със Страх, който превръща всяка личност в безличие. Убитото човешко достойнството
има право само да вика „ура” и да поддържа мълчешком новото наложено лице на
„култа”, поднесено като единствено градивно. Животът на масите е добре контролиран,
толкова добре, че понятия като „съвест”, „морал”, „чистота”, „доброта” придобиват

http://prosveta/istoria11
http://liternet.bg/aalipieva/apriski.htm /
http://philosophi.log.bg/
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цинични очертания. Животът се превръща в тихо почукване по стената от вътрешната
страна на дома с характерния израз: ”Тихо, не говори, защото и стените имат уши” и
още, в унизителното предупреждение: ”Нали знаеш, каквото и да си говорим в къщи,
навън нищо не се изнася. Каквото и да те питат, казваш, не чух, не видях”. Това са
факти от комунистическото ежедневие, които сами по себе си говорят за травмите,
нанесени върху мисленето на няколко поколения живели в тоталитарен режим по
време „на култ към личността”. Налудничавото, безпаметното живуркане достига до
загубване на всякаква сетивност и съпротивление. Това е може би една от причините
за повредата в мисленето на посттоталитарното общество, чиято недъгава активност,
или по-скоро пасивност, довежда до печалните резултати по пътя към демокрацията
днес.

Примерът с култа към личността на Хитлер е също емблематичен. Масите
параноично почитат вожда, водача, лидера, сякаш са зомбирани. Безгранична е вярата
им в „гениалността на фюрера” /http://www.arhive.org/stream/AdolfHitler-
ideologischeBiografie/MirosoftWord-D./ макар, че Хитлер е причисляван към злите гении.
Тези,  т.н.  зли гении преобръщат целия свят и сеят разрушение и смърт.  Именно в
борбата между доброто и злото, когато злото победи, тогава  се появяват злите гении.
Но животаът е устроен така, че в края на краищата деянията на всеки зъл гений
претърпяват крах. /Мулдашев, Е., От кого сме произлезли, С. 2003, 424./ Според същия
автор „злите хора са поне пет пъти по-тъпи от добрите” /Мулдашев, E., Трагичното
послание на древните, С.2004, 327/. Именно Хитлер, с не дотам високите си умствени
способности, е причина за трагедията на германския народ. Въпреки това, до днес една
част от обществото, включително и младежта на Германия, се увлича и боготвори
личността на Хитлер. За друга част от обществото това преклонение изглежда
параноично. Аналогични са примерите с Ленин и Сталин /пак там/. Някои
изследователи обясняват тази човешка странност връщайки се назад в ранната
еволюция на човешките общности. Те свързват оцеляването на рода с наличието на
водач, който се отличава със сила и лидерски способности.
/www.borisminchev.info/dowload/personaliti_Lifework.dok/. Изглежда тези инстинкти
наистина са свързани интуитивно с оцеляването на рода и са присъщи на човешката
популация. Явно в природата на човека е заложено това фаворитизиране на силния, на
властния, на лидера, на този, който е кадърен, или поне се представя за кадърен за да
осъществява еволюционните процеси. Затова в един или друг вид тези инстинкти са
съхранени и в новите времена. Получава се така, че във всички исторически епохи
желанието на владетелите да оказват влияние върху хода на човешката история е
правопропорционално на желанието на масите да ги издигат в култ. Водени от
изначалния стремеж към оцеляване те търсят сигурност в силните лидери. На практика
обаче, историческите личности колкото са харизматични, толкова са и демонични.
Историята  е пълна с примери за въздигане, а след това за сриване на една или друга
историческа личност. Проучвайки същността на култа към личността стигаме отново до
същността на човешката личност. Явно дълбоко в тази същност са заложени човешката
злоба и стремежа към властта, както и човешката алчност и стремежа към
материалното.  Именно това са причините за срива  и рухването на една венцеславена
личност. Параноичният стремеж към власт и себеизява правят така, че днес се
възкачват едни, други ги сменят утре. А масите се прекланят, защото участта на
силните лидери е: „да се реят високо и да имат нокти”/http://philosophi.org.bg., Хитлер,
живот и личност/. Това поведение е характерно за Хитлер, но поначало то е присъщо за
нарцистичните личности. Обикновено нарцисизмът се проявява при самозабравилите
се, властолюбиви лидери. Те се интересуват единствено от себе си и всичките им
действия са подчинени на задоволяване на често безумните им прищевки. Хората са
впечатлени от привидно героичния лидер, успял да ги заблуди чрез маската на
фалшивата си смелост. Потребността на масите от силен лидер, който да вдъхва
сигурност за живота им води до хиберболизиране на качествата на личността.
Използвайки този психологичен феномен на масите, лидерите успяват да поддържат

http://www.arhive.org/stream/AdolfHitler-ideologischeBiografie/MirosoftWord-D./
http://www.arhive.org/stream/AdolfHitler-ideologischeBiografie/MirosoftWord-D./
http://www.borisminchev.info/dowload/personaliti_Lifework.dok/
http://philosophi.org.bg/
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култа към личността си с абсолютната увереност, че са непогрешими. Нещо повече,
такава личност прикрива своята слабост и чувството си за малоценност чрез налагане
на абсолютна и неограничена власт над другите.

В съобщението акцентирам върху, да го наречем, класическия култ към
личността. Нямам претенции за изчерпателност. Само поставям някои въпроси в
исторически, психологически и философски аспект, които по-нататък биха могли да се
разгледат по-задълбочено.

Избирайки темата „за личността и за култа към личността”, си давам сметка за
трудната проблематика, с която се захващам. Преди всичко си мисля, че не бих могла
да имам предпочитание към една или друга личност, защото няма критерий по който да
се слагат някакви рамки на даден човек.  А и как би могло да стане това,  след като се
знае, че личността е разнолика, необхватна и непредвидима. Затова се заех с още по-
трудното – да разсъждавам върху същността на личността изобщо. Не си представях,
че толкова много автори от древността до днес са се докосвали до темата. Психолози,
философи, историци са се опитвали, но не са дали изчерпателен отговор. След
проучването на темата стигнах до извода, че не е възможно да се даде определение за
личност, да се квалифицира личността и да се дефинира нейната същност при
положение, че все още ние, човеците, не сме си отговорили на въпроса какъв е
смисъла на съществуването и кои сме ние всъщност.
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ХАДЖИ ИВАН(ЧО) ХАДЖИ ПЕНЧОВИЧ И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС
(1868-1870)

Вера Бонева

1. Хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович (1822 – 25 март 1895)1 е българин от Русе –
богат, високо образован2,  търговец по професия,  неизменен и авторитетен участник в
самоуправленските структури на сънародниците си в дунавския град през първата
половина от 60-те години на ХIХ век3. След създаването на Дунавския вилает с център
Русе той последователно заема длъжностите член на Търговския съд, на
Административния съвет и на Смесения вилаетски съвет (1864-1868)4. Успоредно с
това администраторът продължава да е сред най-авторитетните български лидери в
града5, към когото дори и ръководители на други общини се обръщат за съвет по
проблеми, произтичащи от упражняването публичната власт6.  През 1868  г.  неговият
ментор и близък приятел Мидхад паша е определен за председател на първата реално
действаща (прото)представителна общодържавна институция в Османската империя –
Държавния съвет7. За представител на българите в 43-членния състав на Държавния
съвет е назначен хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович. Русенецът заема високата
длъжност почти 10 години – до сами Освобождението8 Последното обстоятелство го
нарежда сред неколцината българи, приобщени трайно към административно-

1 Некролог на хаджи Иван Хаджи Пенчович дава информация за датата на смъртта му и за
годината на раждане. – Свобода, г.  VІІІ от 26  март 1894.  Публикуван и в: Р.Радкова.
Посмъртни материали за българските възрожденски дейци. Т.2. С., 2008, с. 301. Преди появата
на цитираната книга датата на смъртта на влиятелния българин се считаше за неизвестна. Вж.:
Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов. Българска енциклопедия. С., 1936, с. 1198; Кой кой е сред
българите ХV-ХІХ век. С., 2000, 214-215. В писмо до съпруга си Иван Евстратиев Гешов с дата
27 март 1895 г. Мария Гешова уточнява не само датата на смъртта, но и причината за нея –
бързотечна пневмония. – Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" – Български
исторически архив (НБКМ-БИА), ф. 272 (Иван Евстратиев Гешов), оп. 3, а.е. 947, л. 25
2 Придобил е висше юридическо образование в Париж, издържан от баща си хаджи Велико
Пенчович – авторитетен русенски търговец – български представител в органите местния
меджлис през 50-те години на ХІХ век. – Цариградски вестник, г. VІІ, бр. 341 от 10 август 1857
3 Ранната биография и обществената дейност на хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович не е била
предмет на специални проучвания. Единични документи, съхранени във фондовете на
Териториална дирекция държавен архив – Русе (ТДДА-Р), потвърждават наложилата се от
мемоарите и от регионалните проучвания теза за стабилното присъствие на търговеца в
публичното пространство на дунавския град. – ТДДА-Р, ф. 43к (Доростолска и Червенска
митрополия), оп. 1, а.е. а.е. 8, л.7-13; а.е. 18, л. 14; 19, л. 88, 113. Вж. и: Д. Мишев. Църковен
архив. Т. І-ІІ. С., 1925, с. 69-70; Н. Обретенов. Спомени за българските възстания. С., 1938, с.
77
4 Т. Бакърджиева. На крачка пред времето. Държавникът реформатор Мидхат паша (1822-
1884). Русе, 2009, с 65, 68
5 Ж. Сиромахова. Русе през Възраждането. Русе, 1997, 142-145
6 Писмо от Плевенската българска община до хаджи Иван(чо) Величков хаджи Пенчович от 11
декември 1866 г. – Й. Попгеоргиев. Материали по църковната борба. – Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина (СбНУНК). Т. ХХ. С. 1904, 150-151
7 Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци. Част I. Изследване. С.,
2003, 289-310; Т. Бакърджиева. На крачка пред времето..., 160-161
8 От този период са и съхранените в Българския исторически архив към Националната
библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (НБКМ-БИА) две снимки в униформа. Третата снимка (в
гражданско облекло) е от времето, когато хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович е депутат в
учредителното събрание в Търново (10 февруари – 16 април 1879). Приложената тук снимка е
инвентирана под № А 524 в колекцията със снимки към НБКМ-БИА
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управленския елит на Османската империя в епохата на Танзимата. То дава основание
на някои от съвременниците му да го характеризират като сенатор9, допускайки
наличие на протопарламентарни функции у функциониращия основно като
представителен и консултативен орган Държавен съвет.

2. Акцентът на настоящия текст е поставен върху участието на хаджи Иван(чо)
Хаджи Пенчович в придвижването на българския църковен въпрос към неговия
успешен завършек, намерил израз в прокламирания на 27 февруари 1870 г. от султан
Абдулазис Ферман за учредяване на Българската екзархия. Преди обаче да представя
в синтезиран порядък основните фактически и интерпретативни поанти на темата, ще
припомня един познат цитат от публицистиката на Христо Ботев и едно мое
псевдонимично (раз)съждение.

Цитатът. "Огледах се и видях, че главата ми е украсена с зелена чалма, с червен
фес и с подрязана брада; а тялото ми е накитено в зелени шалвари, с жълт пояс, с
червени емении, с голи баджаци, със зелено контохче и с шам аладжена ентерия; с
една дума, аз бях станал кадия. Пред мене стояха всякакви физиономии, всякакви
душици и разнообразни сърца. "Нека дойде №1" – извиках аз. Пред мене излезе една
от ония угоени личности, които са готови да заколят и майка си, ако само тя им
препятствува да отгоят "чувствата" си. Очите на моят шкембеджия бяха червени,
ръцете му бяха кървави,  а лицето му беше подпухнало от пиянство.  "Кой си ти?"  -
попитах аз шкембеджията. "Аз съм един от ония патриоти, които обичат да стават
посредници между народът и правителството. Аз съм един от софийските комисари, аз
съм хаджи Иванчо Пенчович ефенди" – отговори шкембеджията. "Кръстен ли си ти или
си обрязан?" – попитах аз.  "Тялото ми е кръстено, а душата ми е обрязана."10. Мисля,
че цитираният пасаж е достатъчен, за да се активира в представите ни негативизма, с
който масовото историческо съзнание е обгърнало образа на високопоставения
османски чиновник – най-вече заради участието му в специалната правителствена
комисия, провела в София в края на 1872 и началото на 1873 г. следствието срещу
дейците на БРЦК в Българско – основно участниците в Арабаконашкия обир и лидера
на тайната комитетска организация Васил Левски11.

(Раз)съждението. Целенасоченото неглижиране на част от обективно
конструктивните приноси на хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович към националната ни
история е обвързано с трайна прикрепеност на умалителната форма към личното му
име12. Както е известно, тази форма в българския език по правило се употребява
спрямо малки деца, при близки неформални общувания и за изразяване на надменност
и пренебрежение. В случая по мое мнение имаме наличен в чиста форма третият казус,
т.е. високомерно и принизяващо говорене за обществена фигура, чието присъствие в
публичното пространство е трайно прикрепено основно към едно историческо събитие
– Софийският процес срещу Васил Левски и съратниците му13. Приемайки като цяло

9 В. Тилева. Българското печатарско дружество "Промишление" в Цариград 1870-1885. С.,
1985, с. 78
10 Хр. Ботев. Знаеш ли ти кои сме? – Независимост, г. III, брой 24 от 3 март 1873

11 Точни наблюдения върху идеологемата за "колаборационизма" на хаджи Иван(чо) Хаджи
Пенчович Вж. у: Ал. Везенков. В служба на султана, в служба на революцията: Местните
български първенци през 70-те години на ХІХ век. – Историческо бъдеще, 2008-2009, кн. 1-2,
с. 64
12 По тази причина в настоящия текст изписвам личното име на възрожденския лидер с
двойнствената форма Иван(чо). Факт е, че част от неговите съвременници също го именуват
умалително, но самият той в кореспонденцията си се подписва хаджи Иван Хаджи Пенчович.
(Вж. приложеното факсимиле от негово писмо до съгражданите му в Русе.) Последното
обстоятелство е най-същественият критерий, по който по мое мнение, трябва да изписваме
имената на историческите личности – особено в пределите на ХІХ и ХХ век.
13 Тук трябва да се отбележи, че част от по-ранните автори не приемат с еднозначна критичност
ангажираността на високия сановник със Софийския процес. В мемоарите си д-р Христо
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тезата, че участието на хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович (ведно със софийските
първенци хаджи Мано Стоянов, Пешо Тодоров и Мито Каймакчи14) в споменатия
следствен орган определено не работи в полза на българската национална кауза,
допускам че е полезно историческите личности от ранга на влиятелния русенец да не
бъдат мерени  само с аршина на едно единствено историческо обстоятелство, па макар
и прието за ключово. Категорично твърдя, че максимално широкото полагане на
публичните фигури от предосвобожденското ни развитие в обективната социално-
политическа среда, в която те се изявяват, е основна предпоставка за доближаване на
историческото познание до неговата епистимологична природа на правдоподобен
разказ за миналото. С оглед на това допускам, че настоящото изложение би могло да
бъде част от процеса на уплътняване представата за една от най-сложните и
нееднозначни исторически личности, битували на хоризонта на българския XIX век.

3. Хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович се установява в Цариград през май 1868 г.
Още през лятото на същата година той е приобщен към делата на столичната
българска общност, заемаща по това време ръководна позиция спрямо хода и размаха
на придвижващото се към своя логичен завършек антипатриаршеско движение.
Споменатото обстоятелство е ясно отложено в частично запазената кореспонденция на
дееца от това време със съгражданите му в Русе15. След прокламиране на двата
правителствени проекта за решаване на църковния въпрос от 3 октомври 1868 г.
цариградските светски и духовни лидери излъчват временен Смесен съвет на
бъдещата независима православна църква. В състава на този най-висок (макар и
полулегитимен управленски орган) е включен и българинът член на Държавния съвет.
Така, хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович става част от фронт-групата на най-отговорните
за решаване на спора с Патриаршията миряни ведно с дейци като Захари Хаджи
Гюров, Гаврил Кръстевич, Георгаки Чалоглу, Христо и Никола Тъпчилещови, д-р Стоян
Чомаков, Димитър Гешоглу, д-р Захари Струмски16. От името на официално скъсалите
с Вселенската църква архиереи и на споменатите светски личности на 5 ноември 1868
г. е разпространено послание към епархиите, съпровождащо отпечатаните в отделна
брошура на български език правителствени проекти (с дата 16 октомври 1868 г.). В
посланието се съдържат настоявания за тържествено отбелязване по села и градове
"възобновението на нашите народни черкви" на 6 декември – празника на св. Николай
Чудотворец. Препоръчано е в рамките на неговата православна обредност да се
извършат съответните богослужебни действия за благослов на "Българската йерархия"
и за многолетствие на султана. Загърбвайки прелиминарния характер на документа от
3 октомври 1868 г., столичните първенци характеризират изразената в тях
правителствена воля като окончателна17. Така те провокират сънародниците си от

Стамболски реконструира обстоятелствата в един по-сложен контекст, в който има ред
елементи на правдоподобие. – Хр. Стамболски. Автобиография, дневници, спомени. Т. 2. С.,
1927, с. 258-266, 277
14 П. Динеков. София през ХІХ век до Освобождението на България. С., 1937, с. 299; Васил
Левски и неговите сподвижници пред турския съд. С., 1987
15 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 1546к (Димитър Мишев), оп. 1, а.е. 300, л. 1-22. Част
от документите са публикувани в: Д. Мишев. Църковен архив. Кн. ІІІ. С., 1931, 86-102
16 Съставът на този управленски орган е регистриран в посланието до българските епархии от 5
октомври 1868 г., отправено по повод прокламирането на двата проекта на Високата порта за
учредяване на българска автономна църква, обявени на 3 октомври с.г. Повече за двата
споменати документа във: В. Бонева. Българското църковнонационално движение 1856-1870.
С., 2010, 813-818
17 Тази теза се прокарва и в неофициалните писма, изпратени през визирания период от
страна на народните дейци в столицата до участниците в църковното движение в епархиите.
За илюстрация ще се позова на малък обем документи от този порядък, писани през ноември
1868 г. от Иларион Макарополски, Никола Михайловски, д-р Стоян Чомаков, хаджи Ив. Хаджи
Пенчович до техни приятели и сътрудници в Търново, Пловдив и Русе. – НБКМ-БИА, IIВ 1088;
ф. 783 (Никола Златарски), оп. 1, а.е. 61, л. 50-51, л. 55; ф. 783, оп. 2, а.е. 12, л. 3-4; Ат.
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провинциите към действия, предполагащи финализиране на процедурите по
конструиране на църковната самостоятелност. Самото присъствие на името на хаджи
Иван(чо) Хаджи Пенчович под документите от споменатата група е ясен знак за
неговата плътна обвързаност с идеологемите и практиките на антипатриаршеската
борба, а защо не и за мълчалива подкрепа от страна на Високата порта на българското
упорство по посока искането за окончателно решаване на Въпроса с едностранен
правителствен акт.

За некосвената ангажираност на члена на Държавния съвет с инициативите на
ресорния министър Али паша по българския църковен въпрос свидетелстват
поредицата от Хаджи-Иванчови писма до съгражданите му в Русе от края на 1868 и
началото на 1869 г.  През месеците февруари-март 1869 г.18. Русенската община
застава начело на движението на някои извънстолични средища и радикални групи за
ускоряване решаването на църковния въпрос чрез заемане на по-твърда позиция от
страна на представителите и архиереите спрямо Вселенската патриаршия. Русенската
инициатива е последвана и от пропагандна кампания в столичния печат и има широк
отзвук в публичното пространство. Това нажежава обстановката във време, когато се
водят трудни преговори за статута и обхвата на бъдещата Екзархия. Умерените дейци
и стоящото зад тях правителство и в този случай залагат на Хаджи-Иванчовата
дипломатичност и на влиянието му върху определени среди на православната общност
в столицата на Дунавския вилает. В писмата си от 8 април и 27 юни 1869 г. членът на
Държавния съвет Русе се опитва да успокои съгражданите си, че националните
интереси няма да бъдат предадени и че решението на църковния спор с Патриаршията
ще се осъществи в полза на българите и в най-скоро време. Той настоява да се прояви
търпение и да се инвестира още малко доверие на цариградските дейци и лично
нему19. "Уверявам ви – настоява деецът, – че колкото фази прие Въпросът откакто ази
дойдох в столицата и колкото мъчнотии и упорства посрещна, аз не са оставих без да
действам, за да си [по]стигни нашия народ желанията." Макар и скрепена с реални
прояви, тази декларация не внася желаното успокоение нито сред съгражданите на
хаджи Иван(чо) Пенчович, нито сред останалите  общности в епархиите на Дунавския
вилает, които настояват да се прояви твърдост спрямо Вселенската църква,
изразяваща се в предприемане на определени несимволични стъпки към
обособяването и устрояването на новата българска църква.

4. Междувременно, в средата на януари 1869 г. хаджи Иван(чо) Пенчович е
назначен за член на последната българо-патриаршеска комисия по църковния въпрос,
състояща се от шестима миряни – по трима представители на българите и на гърците.
Гръцките представители са Янис Фотиадис (посланик в Атина и съветник в
Министерството на търговията), Христаки Зографос (банкер) и Александрос
Каратеодорис (съветник в Министерството на външните работи). Тримата българи са
Гаврил Кръстевич (член на Върховния съд), Георгаки Стоянович Чалоглу и хаджи
Иван(чо) Хаджи Пенчович (член на Държавния съвет)20. Практически всички участници
в комисията са наясно със сложния възел от проблеми около проточилата се политико-
каноническа разпра и затова Али паша настоява за бързо достигане до реално
споразумение чрез разумен компромис. При все че водещият фактор от българска
страна в работата на последната смесена комисия по църковния въпрос остава Гаврил

Шопов. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дейност и архива. – Сборник на Българската академия на
науките. Клон историко-филологичен и философско-обществен. Кн. ХII. С., 1919, 408-409; Д.
Мишев. Църковен архив. Кн. III, 86-87
18 Д. Мишев. Църковен архив. Кн. ІІІ, 97-100
19 ЦДА, ф. 1546к, оп. 1, а.е. 300, л. 4-, 8-10
20 Право, г. IV, бр. 27 от 30август 1869; Т. Бурмов. Българо-гръцката църковна распря. С., 1902,
с. 430; П. Ников. Възраждане на българския народ. Църковнонационални борби и постижения.
С., 1971, с. 300
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Кръстевич21, хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович участва във всички заседания на
посредническия орган и твърдо се ангажира с отстояването на изработения през април
1869 г. проект за решаване на църковния въпрос. Публичното оповестяване на
споменатия документ през юни 1869 г. създава предпоставки за остри нападки срещу
"комисарите" – както от радикалните български средища и лидери, така и от твърдо
отказващите да проявят дори и елементарна отстъпчивост пропатриаршески среди. В
Русе, Търново и Сливен открито се обсъждат варианти за подготовката на една
общовилаетска "протестация" срещу "непростителното немарение, безделие и
отсъствие на всяко чувство на народно достолепие от страна на нашите представители
в Цариград"22. Със спокоен тон и с разумни доводи в писмото си до Русе с дата 27 юни
1869 г. хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович се опитва да успокои съгражданите си, че
"комисарите" изпълняват мисията си коректно, тъй като са владени от "таквизи чувства
и желания, от каквито са въодушевени всичките българи". С почти молебствени думи е
отправена препоръка да не се предприемат радикални инициативи за прекъсване
връзките с Патриаршията или за дезавуиране на представителното тяло, "защото
решението на Въпроса е достигнало до едно [такова] равновесие, което към която
страна натегне, тя не ще се удовлетвори"23. Макар и привидно нелогична,
формулировката на влиятелния първенец описва по изключително точен начин
настъпилия баланс в отношенията между българите и Патриаршията. В конкретния
случай този баланс е на ниво почти постигнато споразумение, съдържащо
предпоставки за удовлетворителен (поне за повечето български участници в
църковното движение) вариант за устрояване на самостойната национална йерархия.
По-сетнешният развой на събитията показва, че членът на Държавния съвет е имал
основание за подобно твърдение, тъй като с малки корекции, направени през
последните месеци на 1869 г. основно от Али паша проектът на смесената комисия от
април 1869 г. ляга в основата на Фермана за учредяване на Българската екзархия.
Промените – както може да се очаква са в орязване териториалния обхват на
българската църковна област в Централна и Северна Македония, Западна Тракия,
Родопите и Южното Черноморие. Частично постеснен е и институционалният
суверенитет на Екзархията24 Запазените документални свидетелства показват по
недвусмислен начин, че в качеството си на член на съществувалата до прокламирането
на Фермана смесена комисия хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович участва във всички фази
на полуофициалните преговори по църковния въпрос, които в края на 1869 г. и
началото на 1870 г. се водят на различни нива и в различни формати – вече с цел
доуточняване детайлите на готвения правителствен акт за учредяване на самостойна
българска православна йерархия. Той е и в групата на четиримата членове на
смесената комисия, получили на 28 февруари 1870 г. в резиденцията на Али паша
двата еднотипни екземпляра на Фермана за учредяване на Българската екзархия.
Другите трима са Гаврил Кръстевич, Христакис Зографос и Александрос
Каратеодорис25.

21 В. Бонева. Възрожденецът Гаврил Кръстевич. Шумен, 2000, 162-168
22 Й. Попгеоргиев. Материали по църковната борба. – СбНУНК. T. XXIV, 84-85; Македония, г. III,
бр. 24 от 10 май 1869; Юбилейна книга на катедралния храм "Св. Димитър" в град Сливен
1831-1931. С., 1931 с. 34; T. Sahara. An Eastern Orthodox Community during the Tanzimat.
Documents from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, 1997, 356-357.
23 ЦДА, ф. 1546к, оп.1, а.е. 300, л. 8-10
24 В. Бонева. Българското църковнонационално движение..., 848-875
25 Т. Бурмов. Българо-гръцката църковна распря, с. 439; М. Арнаудов. Иларион
Макариополски и българският черковен въпрос. — В: Иларион Макариополски Митрополит
Търновски 1812-1875. Биография, спомени и статии за петдесетгодишнината от смъртта му.
С., 1925, 274-275; Хр. Темелски. Ферманът – Схизмата, Екзархията – Патриаршията и
Османската държава. – Духовна култура, 2005, кн. 2, с. 2; Π.  Ματάλας. Έθνος και ορθοδοξία. Οι
περιπέτειες μιας σχέσης. Απó το Ελλάδικο στó Βουλγαρικό σχίσμα. Ηράκλειο, 2002, с. 247
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В писмо с дата 2/14 март 1870 г. хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович информира
своите съграждани в Русе: "В събота ви телеграфисах, че него ден негово височество
садразамина, като привика званично членовете на комисията, сиреч българи и гърци,
яви ни благоволението на Царя – дава на българите отделно духовно управление. Като
издал два същи фермана, писани на мемврана – едино им го дади да го вручат на
патрико, а другио вручи нам, като го прочети. Содержанието на Фермана (на когото
препис ща имати) е удовлетворителен за болгарите. Вчера <...> имаше славословие на
болгарската черква и народо много са зарадва като видеха Фермана и чуха
содержанието му. <...> Ви приключвам от вестник "Македония" златна притурка, дето и
този вестник са зарадва. Ази съм в пълна надежда, че наскоро българският народ ще
са предпочита в столицата и другаде от честното правителство и ща видим на царю на
дните златни времена – доста го показа правителството в решението на Въпросо като
опозна отделно духовно управление българско. Патриарха и Синода му са много
огорчени, но правдата никога не се загубва, макар и столетия да заминаха."26

Възторгът и свръхочакванията, с които са натоварени потопените в символиката
на златото Хаджи-Иванчови думи за Фермана от 27 февруари 1870 г. като цяло не са
присъщи на равновесната природа и сдържания нрав на българския представител в
Държавния съвет на Османската империя. При все това ги приемам за нормална
реакция на един плътно ангажиран с антипатриаршеското движение на нацията деец –
който при това има личен принос за лобирането в полза на максимално възможния
църковен суверенитет на сънародниците в рамките на последната българо-
патриаршеска комисия по Въпроса. Без да проявявам склонност да абсолютизирам
този принос в края на настоящия текст ще си позволя да припомня и обстоятелството,
че през 70-те години на ХIХ век хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович неизменно участва в
основните инициативи, свързани с устрояването и управлението на Българската
екзархия27. Приемайки, че приносът му в споменатата дейност определено подлежи на
бъдещо проучване и уточняване, завършвам с надежда, че в началото на ХХІ век името
на един от най-високопоставените български сановници от предосвобожденския период
няма да се свързва само с предизвикващите физическа погнуса и нравствено
отрицателство квалификации на Христо Ботев, заклеймил хаджи Иван(чо) Хаджи
Пенчович като "кръстен, но с обрязана душа" българин.

26 ЦДА, ф. 1546к, оп.1, а.е. 300, л. 14-15
27 З. Маркова. Българската екзархия 1870-1879. С., 1989, 40-69, 153-163; Ж Сиромахова. Русе
през Възраждането, 132-133; Ил. Тодев. Д-р Стоян Чомаков. (1819-1893). Живот, дело,
потомци. Част  I, 327-428
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Снимка на хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович – края на 60-те години на ХІХ век
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София

Факсимиле от писмо на хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович до съгражданите му в Русе (2/14 март
1870); съдържа разказ за връчването на Фермана за учредяване на Българската екзархия на

българските представители; представя начина, по който деецът се подписва в кореспонденцията
си

Централен държавен архив – София
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СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ – ПРИМЕР ЗА ДУХОВНО БАЗИРАНО ЛИДЕРСТВО

Борис Борисов

Ако проведем една анкета, чрез която да се опитаме да определим най-
сериозната криза в началото на 21 век, то най-вероятно тези от нас, които имат по-
задълбочен и философски поглед върху съвременното общество, с право биха
заявили, че това е кризата на ценностите. Според мен една от основните причини за
това е липсата на духовни лидери или по-скоро – липсата на тяхното експониране в
публичното пространство. Тук е необходимо да бъде направено уточнението, че под
термина духовно лидерство не бива да разбираме лидерско управление,
осъществявано от духовници. Всъщност духовното лидерство предполага въздействие
върху обществото, посредством интелектуални и морални послания, позволяващи и
стимулиращи неговото ментално и нравствено израстване.

Днешните медии се надпреварват да демонстрират цинично отношение към
отделни политически, икономически или други публични личности, а не да представят
индивидите, които полагат усилия да променят окръжаващата среда чрез духовно
самоусъвършенстване на отделния човек. Всичко това налага да бъдат зададени
следните въпроси: Необходими ли са духовните водачи в обществото на
информационната цивилизация и защо? Какви качества притежават духовните лидери?
Какво е духовно базирано лидерство? Това са само част от причините да погледнем в
историческите анали и да се опитаме да открием онези живи фактори, които са оказали
благоприятно въздействие върху българския народ и са подпомогнали не само
неговото културно съхранение, но и неговото духовно и морално израстване. Част от
тези живи фактори е св. Софроний Врачански, който с право можем да наречем
духовен лидер на българския народ от края на 18 век и началото на 19 век. В частност
моето участие в конференцията, бе повлияно от сборника „Ярко светило в родната
история”, издаден от Врачанската митрополия. Бях особено привлечен от изразния език
на Софроний. Употребата на еволюционна форма на българския език в книгите му
представя крачка напред в развитието както на литературата ни, така и на българската
нация.

Стойко Владиславов – мирянското име на светеца – е олицетворение на най-
естествената и най-точната дефиниция за лидерство. Той е притежавал божественото
изкуство с лекота да мотивира членовете на своята епархия, като неуморно е работил
съвместно с тях за постигането на общите цели. Светецът не само е вдъхновявал, но е
и обуславял обществените действия за църковна независимост, културно
самоопределяне и национално самосъзнание. С помощта на разнообразната
комбинация умения, които е притежавал, той убеждава енориашите да следват
посоката, определената от духа на времето и националните интереси.

Тук е необходимо да направим уточнението, че понятията лидерство и
управление не бива да бъдат използвани като синоними – те не са взаимозаменяеми.
Съществуват редица от случаи, където лидерите формално не заемат високи
управленски постове и според своята длъжностна характеристика не са мениджъри на
създадените екипи. В разглеждания от нас случай обаче Стойко Владиславов
обединява в себе си характеристиките както на неформален лидер, така и на
религиозен водач на врачанската епархия. Съзнавайки институционалната значимост
на поста, който заема, той се стреми да неутрализира както у другите така и у себе си
пагубното властолюбие. По този повод Софроний пише: „нищо не е привело свето на
таковий горкий и лютий хал от начало на свята и досеги друго не приводи на това
человеците, като едното самое властолюбие.[7, стр.75] Стремейки се да насочи
паството си да съблюдава етичните човешки норми той поучава, че по правило нашите
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действия предизвикват реципрочно отношение – „... каквито сме ний камто Бога, таков е
и Бог камто нас”.[7, стр. 94]

Софроний, повече от останалите религиозни дейци от края на 18 век, притежава
богата палитра от морални добродетели, характерни за времето, в което е живял. Като
носител на силен дух той стоически понася несгодите на своето ежедневие. Някои би
оприличил това поведение като примиренческо, но именно търпението е една от
големите човешки добродетели. Своята упорита сдържаност той съчетава с
добродушието и благочестието на предначертания му нравствен път и духовните
санове, които заема. Тези добродетели рисуват неговия ореол, в очите на паството му,
като му придават душевна чистота и благочестие. У Стойко Владиславов е липсвало
личното честолюбие и гордост, а е съществувала готовност едностранно да поеме
ангажимента и да изпълни отговорни задачи, свързани със съществуващата
обстановка.

Застъпвайки идеята за естествения егалитаризъм, епархийският наставник казва
„... како е всяка плот человяча като сено и сякая слава человеческая – като цвят
травний.”[7, стр.57] Проповядвайки равнопоставеността между хората той пише „...
каквото на немощните, тако и на силните, каквото на малите, тако и на голямите.”[7, стр
59] Всичко това буди у нас – съвременните хора – допълнителна човешка симпатия към
тази благородна душа.

Същевременно липсата на лично честолюбие контрастира с чувството за
национално достойнство, което той притежава като български патриот. В това
отношение Софроний прави опит да бъдат възвишени националните стремежи дори с
цената на нашия живот: „Почто един таковий человяк, коги живей на тоя свят с разум и
сас мукаетлик [прилежност], и у свое краткое живение да покажи добро служение пред
Бога и пред отечеството свое, по-добро е от ленивца, макар да й живял он до хиляда
години ...”.[7, стр.60] Неговите усилия да се реконструира българската историческа
памет, като националната гордост бъде издигната на високо равнище, остават дълбока
диря в църковните борби и в идеята за създаването на национална държава. По този
повод, повече от петдесет години по-късно, Раковски пише: „Явева си единь таков
ревностень и родолюбивь болгарин, отець Софроний, кой не само е биль духовень
учитель и разпространитель болгарского язика вь техь тъмни и тяшки времена, нь неще
е ималь да прави и сь политически работи.”[6]

В допълнение към неговите морални добродетели можем да добавим:
Откритост. Притежава ярка искреност и правдивост, които съчетава с публично

споделяне на своето мнение;
Интелект. Владее бистър и аналитичен ум, който умело използва при своите

проповеди от църковния амвон;
Съпричастност. Приема народните несгоди като свои и се стреми да изкорени

създадените неправди.
Душевната му организираност и загърбването на личните му проблеми са

основни качества, които утвърждават неговата непоколебима воля. Особената
нравствена добродетел и патриотизъм, които въплъщава Стойко Владиславов му
предоставят възможности за естествено себеизразяване и разпространение на
националните идеи. В основата на тези идеи стои вроденият стремеж към знания,
просветеност и образованост. Тези свои стремежи той разпространява и сред своето
паство, като пише „Това е начало премудрости – да спечелиш учение и разум, ...”.[7,
стр.121] Именно този ярък устрем към самоусъвършенстване отличава и възвишава
светеца в едно общество, където учителското съсловие и религиозните водачи
получават особена почит. Характерно за Софроний е, че той не се ограничава само с
познанията, които му дава килийното образование, а чрез усърден труд и постоянство
се заема да разшири техните предели и да придобие онези умения, които
ревалоризира в своята бъдеща дейност. Особено важно в това отношение е желанието
му към откриване и представяне на истината. Според Софроний истината е „хазна у
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нашето сокровище” и „голяма должност имат духовните люде да са погрижат и
потрудят да разширяват истината и да я утвердяват”.[7, стр. 97]

Този изключителен наш учен за своето време вниква не само в заобикалящата го
действителност, но определя и изобличава нейните отрицателни страни. Чрез своите
проповеди и съчинения по тази тема той продължава да оказва своето позитивно
влияние и днес. Доказателство за тази актуалност са неговите думи, че хората не бива
да воюват помежду си на Земята, която е „малая полянка спроти небесната ширина”.[7,
стр. 74] Подобно твърдение е съизмеримо с модерните теории за глобалното
общество.

Още в самото начало на своята свещеническа длъжност, Стойко Владиславов се
среща с друг български национален радетел – Паисий Хилендарски. Срещата между
тези родолюбци е от решаващо значение за българската история. Този контакт е много
точен пример как една или повече личности могат да повлияят на историческите
събития, като отделният индивид се явява катализатор на социалните процеси. При
тази среща учителят намира своя ревностен ученик и последовател, ученикът приема
божието знамение и прилежно го следва през целия си живот, а българският народ
научава своята забравена история и повдига националното си самочувствие.

Софроний притежава богат потенциал от вътрешни източници на нравствени и
етични стойности, придаващи особено индивидуално значение на отделния човек. В
голямата си част неговото творчество е стремеж към поучение на читателите и
възможност за тяхното морално и нравствено усъвършенстване. В този дух са и
неговите думи „Хочеш ли ти, человече, благополучно да живейш на тоя свят, а ти
проминувай дните свои благоугодно и добродетелно.”[7, стр.84]

Освен поуките, които светецът отправя към своите енориаши, той притежава и
други важни лидерски качества – организираност и комуникативност. При Стойко
Владиславов те са ясно изразени в периода, последвал неговата епископална дейност.
Успоредно с книжовните си занимания, по време на своя престой във Влашко създава
емигрантски кръг, който да се заеме с разрешаването на българския политически
въпрос. По това време Софроний подпомага сформираната българска дипломатическа
мисия, която заминава през 1804 година в Петербург с цел да се поиска помощ от
руското правителство за подобряване положението на българския народ. Духовният
водач лично участва в тези преговори по време на Руско-Турската война от 1806-1812
година. По този повод той не пропуска да отбележи в своите записки разликата между
добрата и лошата война. „Чоти или аз не зная како са някои дженкови [войни]приемат
за чест Божию и за вяру, и за отечество ...” [7, стр.75]

Изключително гъвкава е неговата политическа дейност, подчинена изцяло на
идеята за обособяване на българската национална идентичност. След отказа на Русия
да подкрепи национално освободителната ни борба, в новата политическа ситуация
Софроний Врачански насочва своето внимание към подпомагане на нашите
сънародници в Молдова и Влашко. В изготвената от него "Молба" до руския
главнокомандващ Михаил Кутузов той предлага всички българи да се заселят заедно,
като по този начин се обособи автономна българска област в границите на Руската
империя. Според Софроний бежанците трябва да се управляват от свои избираеми
магистрати, да се ползват с църковна автономия, да имат право на свои училища и на
възможности за стопанска инициатива. Въпреки, че демократичното държавно
управление практически не съществува в по-голямата част от Европа, Стойко
Владиславов предлага идеи, които са революционни за своето време.

Творчеството на Стойко Владиславов се развива в няколко основни насоки:
Обособяване и пропагандиране на българската национална идентичност;
Представяне на културни и религиозни особености на различните групи,

съществуващи в Османската империя;
Проповядване на моралните и етичните добродетели като обществена ценност.
Софроний Врачански се доближава до духа на западноевропейския Ренесанс и

на Просвещението. Неговото творчество включва преписите на „История
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славяноболгарская”, а по време на принудителния си престой във Видин изготвя два
обемисти сборника с църковно-религиозно съдържание, известни като "Видински
сборници". Между 1803 и 1805 години написва "Житие и страдания грешного
Софрония", което се счита за най-интересното и най-ценното съчинение на Софроний.
В него са отразени както собствения му живот, така и положението на българския народ
през този период.

В последвалите свои творби епископ Софроний изразява разбиранията си за
справедливото управление на народите и затова към текстовете, които превежда,
добавя свои разсъждения за ползата от просветния абсолютизъм. Особено важно е
неговото произведение „Изповедание за трите вери”, чрез което насърчава
запознаването с разнообразните културни и религиозни схващания и утвърждава
тяхното съвместно съществуване. Следвайки Паисий по въпроса за връзката на езика с
народността, той се превръща и в горещ привърженик на идеята да се пише на говорим
български език. Тази теза той изказва пред българските заможни възрожденци като
обяснява за книгите, които смята да издаде, следното „Изписах ги от славянски и
гръцки книжовен език на прост български – да се четът всяка неделя поцърквите ...” [7,
стр.53]. Формирането на българската нация в епохата на Българското възраждане
поставя като задача утвърждаването на книжовен български език. Макар
новобългарският език да измества старобългарския или черковнославянския още в
сборниците, написани дори два века по-рано, нашите първи възрожденци, и преди
всичко Софроний, започват да го употребяват съзнателно с цел да се доближат до
народа и просвещението.

Софроний Врачански притежава много характерни черти и възгледи на лидера,
който въздейства посредством духовно базирани средства и методи. Неговото дело е
вдъхновено преди всичко от стремежа да издигне на по-високо равнище образованието
на народа. Той вярва в силата на образованието, за него просветата е предпоставка за
подобряване положението на народа, дори за неговото освобождение. Просвещението
е свързано с рационализма – просвещенците вярват в силата на човешкия разум,
смятат, че само просветените народни маси ще завоюват своето освобождение, своята
по-висока форма на живот.

Тук можем да се опитаме да изведем онези три качества, които стоят в основата
на успешното лидерско управление:

Себепознание;
Познание за околните и окръжаващата среда;
Даване на положителен пример.
Цялото творчество на Стойко Владиславов е подчинено на тези обособени

характеристики. Неговото житие е пример за желанието да опознаем себе си, а
„Изповеданието за трите вери” ни помага да научим повече за хората, с които живеем.
Естествено продължение в творчеството му са поучителните Видински сборници и не
на последно място – преведените басни на Езоп, които са поднесени разбираемо и
достъпно, на народен език и с подходящи коментари.

Написаното до тук детерминира не еднозначния отговор на зададените в
началото въпроси. Защото надявам се, че всички ние вярваме в човешката способност
за самоусъвършенстване на наличните умения и за придобиване на нови такива.
Софроний върши своите дела изразходвайки докрай своите сили, без да ги пести. Той
дава инструкция не само чрез думи, но и чрез своите дела. Неговото духовно базирано
лидерство влияе върху общественото поведение и убеждава хората да променят
своите нагласи не само към лично, но и към обществено добруване.

Разбирайки създаването на книжовно творчество за народа като извънредно
важно дело, Софроний е един от първите в нашето Възраждане, който живее със
съзнанието, че въздействайки върху етичните обществени норми, изпълнява висок
отечествен дълг. За своята родолюбива и църковна дейност той е канонизиран за
светец от Българската православна църква на 31 декември 1964 година, която го
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определя като „ревностен народен пастир”[7, стр.42], а Врачанският митрополит
Калиник в своите слова го нарича „народен утешител”.[7, стр21]
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ЯНКА КЮРКЧИЕВА И БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКО ФОТО” 1967-1991 Г.

Станислава Ботева

YANKA KYURKCHIEVA AND BULGARIAN PHOTOGRAPHY THROUGH THE PRISM OF
THE “BULGARIAN PHOT” JOURNAL 1967-1991

Stanislava Boteva

Summary

The aim of the present article is systematizing the biographic data of photographer- Yanka
Kyurkchieva. The main source for analysis is magazine “Bulgarian photo” from the period-
1967-1991y.
Based on publications in magazine “Bulgarian photo”, and a personal information and
materials from personal archive follow the dynamics of the manifestations of Yanka
Kyurkchieva and how they reflect on the bulgarian photographic art.
Yanka Krumova Kyurkchieva (1929-2008) defends her own place in the national photographic
memory. Her scientific, pedagogical and creative work has extraordinary national significance.
She is an actor of the international federation of photoggraphic art (1974),  photographer
painter (1970), medal winner Ciril and Methodies first degree (1981), rank "Teacher specialist"
to international federation of photographic art (1976).
Her name has repeatedly been associated with innovations and initiatives in the field of
photography. Undoubtedly its autoradiography will remain an example within the theoretical
application of photography. With the opening of specialty photography in "school of printing”
and writing a first specialized textbooks has been a bold step in the preparation of medium-
sized photograpers in Bulgaria. Deserved recognition of her photographic work and overall
achievement is indispensable naming of the association of Bulgarian photographers National
Academy of Photography "Yanka Kyurkchieva”.

Янка Кюркчиева, Велико Търново, 20 март 2008

В рамките на програма за празника на град Велико Търново през 2008 г.,
Регионален исторически музей–Велико Търново, съвместно с Национално сдружение
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„Фотографска академия”, организира изложба „Янка Кюркчиева, AFIAP1”( Малев
2008:40–42; ЯД 2008:55; Б 2008:55). Това обстоятелство провокира изследване на
професионалната кариера на автора Янка Кюркчиева.  Изходна база в проучването са
творчески портрети, публикувани в специализираните фотографски издания
(Юскеселиев 198:8–11; Георгиева 2004:32–34) от една страна и от друга – обзорна
информация в книгата „Търновските родове Йонкови и Табакови” на ст.н.с. д-р Кинка
Панайотова (Панайотова 2006:136–138). Освен това името на Янка Кюркчиева се
споменава във втора част на енциклопедичния труд на Петър Боев за фотографското
изкуство в България (Боев 2000:14,46). Тъй като са констатирани известни
фактологични несъответствия, в последствие уеднаквени, благодарение на личните
сведения на г-жа Кюркчиева, в обобщен вид тук се представя нейната биография.
Паралелно със систематизирането на биографичните данни във фокуса на настоящата
статия са публикации в списание „Българско фото”2 от периода 1967–1991 г. В
контекста на темата е любопитен факта, че Кюркчиева е автор на 45 броя публикации,
посветени на историята на фотографското изкуство. Целта на настоящото изследване е
с помощта на фотографското издание да се проследи динамиката на изявите на Янка
Кюркчиева и как те се отразяват на българската фотография. Тъй като списание
„Българско фото” е много фрагментарно като носител на информация, то и анализът
само маркира разглежданите теми.

Янка Крумова Кюркчиева е родена на 24 април 1929 г. в град Велико Търново,
израства в семейство на образовани и родолюбиви българи. Майка й Радка
Анастасова, родом от Велико Търново, завършва Девическата гимназия „Митрополит
Климент” (1917). Работи като прогимназиална учителка по френски език, история и
география в Стражица и Балван. Баща й Крум Кюркчиев, родом от Бяла, Русенско, учи
в Машинното училище при флота на Негово Величество в град Варна. Като отличник на
випуска специализира във Висшето военноморско училище на Кайзера в град
Фленсбург, Германия (1918–1921). Завръщайки се в България е изпратен във Велико
Търново, където първоначално стажува като огняр в гарнизонната баня, а по-късно е
окръжен инспектор по парни котли. Тук Радка и Крум се запознават и на 22 януари 1922
г. се оженват. В началото семейството се установява в старата столица. Крум Кюркчиев
работи в Първа българска фабрика за шевни конци на АД „Трапезица”, а по-късно е
един от основателите на памукотъкачна фабрика АД „Св.Троица”. По време на
икономическата криза (1929–1934) се преселват в Ямбол, където 12 години Кюркчиев
работи като технически ръководител във фабрика „Тунджа”, а съпругата му е член на
управителния съвет на дружество „Милосърдие”. В следващия период семейството
живее в Кавала,  Никопол,  Самовит и Видин –  Крум е началник на пристанищата,  а
Радка активно се включва в местното женско движение.

Янка е по-малката дъщеря в семейството. Заедно със сестра си Мара израства в
интелектуална среда; възпитана е в атмосферата на стари български традиции:
милосърдие и благодетелност, привързаност към музика, литература и изобразително
изкуство. През 1944 г. завършва прогимназиално образование в Кавала с отличен
успех, а през 1947 г. – гимназия в Никопол. През 1955 г. се дипломира в Историко-
филологически факултет на Софийски университет, специалност френска филология и
история. Трайна следа в личното израстване и изграждане на отношение към
историческата наука оказва професор Христо Гандев (1907–1987). Освен френски език

1 Артист на Международна федерация за фотоизкуство (Artiste FIAP) е звание на
Международна федерация за фотоизкуство (FIAP), което се присъжда на автори, чиито снимки,
техника и артистични качества са познати най-малко от пет години чрез участие в изложби в
страната и приемането им на международни изложби. Основание за присъждане на звание е
кандидатът да има значителен принос във фотографията, да е получил обществено признание.
Удостоените получават диплом за званието и значка на FIAP.
2 В приложенията и литературата наименованието на списанието ще се изписва съкратено по
следния начин: БФ.
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Янка Кюркчиева владее писмено и говоримо немски и руски език, които активно
използва в бъдещата си фотографска дейност, разгърната във всеки един от нейните
аспекти – научен, педагогически, творчески.

Тъй като не успява да се реализира по специалността започва подготвителен
курс за фотографи и придобива фотографска правоспособност. Тези първи познания
във фотографската област придобива при Георги Ст. Георгиев (1881–1959), основател
и дългогодишен действащ и почетен председател на Българския фотоклуб. Тяхното
сътрудничество продължава и след края на обучението с полезни съвети в пряката
работа на фотограф и в обзавеждането на фотолаборатории и фотослужби.

Първоначално Янка Кюркчиева започва работа в областта на научното
приложение на фотографията. Назначена е за медицински регистратор в Института за
специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) със задачата да създаде
фотолаборатория на Рентгеновия кабинет. През 1959 г. е сред основателите на
Института по радиобиология. Завежда Контролно-изследователската лаборатория за
ядрена фотография към института от създаването му до 1962 г. Нейното име се
свързва с осъществяване на първата ядрена фотография и първата авторадиография
в България. Направената тогава макроавторадиография с радиоактивен фосфор е
публикувана многократно в списание „Българско фото”, за да илюстрира и
популяризира научно-техническата и приложната фотография: през 1973 г. – по повод
15 години от създаването на Секция за научно-техническа и приложна фотография при
Българския фотоклуб и през 1979 г. – в тематичен брой „Наука и фотография” с цел да
запознае по-широк кръг читатели с приноса, който фотографията има за съвременните
научни знания (Димов 1973:11; Пиперков 1979:2).

От месец септември 1962 г. започва нейната дългогодишна кариера като
преподавател в Средно специално училище по полиграфия и фотография „Юлиус
Фучик” (наследник на Средно училище за книгопечатане и графични изкуства,
създадено през 1923 г., днес Национална професионална гимназия по полиграфия и
фотография към Министерството на културата). Основава фотографския отдел и е
негов ръководител до своето пенсиониране през 1987 г. По повод 60-годишнината от
създаването на специализираното учебно заведение, на 2 март 1983 г., в салона на
Комитета за култура,  изнася доклад „Цвят и творческа интерпретация на образа” на
научно-теоретична конференция по фотография. След като разглежда някои
психофизиологични особености на цветовете, се спира по-обстойно на проблема за
художественото въздействие при фотографската интерпретация на различни сюжети в
условни и реални цветове и демонстрира цветни диапозитиви – образци от двете
направления в цветната художествена фотография (Грънчаров 1983:8–18).

През 1981 г., след публикация на Любен Пиперков (Пиперков 1981:12–13, 38–39),
с която списание „Българско фото” поставя начало на дискусия по проблемите на
фотографското образование и квалификация, тя изказва становището си по темата.  В
статия от седми брой „За по-високи изисквания към фотографската професия” излага
мнението си за „безспорна необходимост от основна реорганизация на фотографското
образование” и предлага „създаване на Единен център с модерна съвременна база,
който да съсредоточи подготовка, специализация, квалификация и преквалификация на
фотографски кадри на всички нива”.

Желанието на Кюркчиева фотографската наука да се изучава като дисциплина
във висше учебно заведение е постигнато през 1995 г. В периода 1996–2006 г. тя е
преподавател в програма „Фотография” в департамент „Кино, реклама и шоубизнес”
при Нов Български университет в град София. Обучава студенти по основните
дисциплини Оптика и апаратура, Фотохимия, Фотографска техника, Артистични
фотографски техники, Технология, Сенситометрия, Специални техники във
фотографията; във ІІ курс – Цветна фотография; Снимки с невидими лъчи и други
методи от научната фотография и Специални ефекти и трикове в студийната работа –
ІV курс. Изнася лекции по учебните предмети Развитие на фотографското изкуство и
Световна фотография.
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Освен с подготовката и реализацията на професионални фотографи като член на
бюрото на Републиканската секция по фотолюбителство обучава и организира
фотолюбители от цялата страна: лектор в рамките на Трети републикански фестивал
на художествената самодейност, 1969 г. (Мутанов 1969:23–27); Първи национален
семинар за подготовка на ръководители на фотоклубовете, Габрово, 1970 г. (Веселинов
1970:36); Втори национален семинар за ръководители на любителските фотоклубове и
кръжоци в страната, Берковица, 1971 г. (Николов 1971:35).

Янка Кюркчиева е участник в българската централна лекторска група и изнася
доклади по проблемите на фотографското майсторство: Първи преглед на
фотографското творчество в областта на художествената, журналистическата и
приложната фотография Април’86, София, 25 април 1986 г. (БФ 1986:9–10). Като член
на лекторската група към Международната федерация за фотоизкуство (Federation
internationale de l’Art Photographique)3 редовно се включва в международни семинари на
FIAP за младежки ръководители: Пети международен семинар, София – Варна, 17–24
септември 1967 г. (Симеонов 1967:5–.); Седми международен семинар, Храдец
Кралове, ЧССР, 4–9 април 1970 г. (Кюркчиева 1970:31). Има множество публикации в
областта на фотографското майсторство, фотопедагогиката, научната фотография,
историята на фотографията в наши и чужди издания, публикува в сборници на
Международната федерация за фотоизкуство (Кюркчиева 1987).

Със своя авторитет и утвърдени позиции в сферата на фотографията Кюркчиева
председателства и журира фотографски конкурси в България и в редица европейски
страни: Четвърти международен младежки фотофорум на ФИАП 71 (Кюркчиева
1971:20–23; БФ 1971:8);  ежегоден конкурс „Фотограф на годината” за 1984/1985 г. (БФ
1985:2,6,9), за 1986 г. (БФ 1986:7,12; БФ 1987:3–4,5), за 1987 г. (БФ 1987:11–12; БФ
1988:1,4–5), за 1988 г. (БФ 1988:9,11; БФ 1989:6), за 1989 г. (БФ 1989:8,11) и редица
други.

За своята резултатна преподавателска дейност Янка Кюркчиева е удостоена с
орден „Кирил и Методий”  І степен с Указ № 845  от 20  май 1981  г.  През 1976  г.  е
отличена с диплом-звание „Преподавател-специалист” на Международната федерация
за фотоизкуство. По повод 10-годишнината на Нов български университет , на 22 май
2001 г., й е присъдено звание „Преподавател на годината 2000/2001”, обявена е за най-
обаятелен преподавател при проучване на студентското мнение. По случай 75-
годишнината й и 40 години преподавателска дейност, на 24 април 2004 г., е отличена с
Почетна грамота за високи постижения в преподавателската работа в областта на
фотографията и принос към развитието на Нов български университет.

Едновременно с успешната преподавателска дейност Кюркчиева пише четири
учебника, които до днес са сред най-значимите трудове по фотография от български
автор. Първият от тях – „Обща фотография І част” излиза през 1969 г. (Пиперков
1970:33–34) и впоследствие е преиздаван в 1973, 1976, 1991 г. По същество този
учебник обхваща три раздела: история на фотографията, фотографска оптика и
апаратура и фотографски процеси. Във втория раздел са представени основните
закони на изграждане на оптичния образ, характеристиката на фотографските обекти,
както и влиянието на вида на обектива върху изображението. Описани са съвременните
фотокамери и техните елементи, осветителните тела и източниците на светлина и
проблемите на определяне на експозицията. Третият раздел разглежда изграждането

3 Международната федерация за фотоизкуство (FIAP) съществува от 1946 г., когато нейният
основател д-р Морис Ван Де Вижер, Белгия, установява контакти с различни национални
фотографски организации в цял свят. Първият конгрес, официалният акт за основаването на
FIAP, се състои на 17–19 юни 1950 г. в град Берн, Швейцария. Цел на FIAP е популяризиране
на фотографското изкуство във всички аспекти и жанрове, без оглед на политически,
идеологически и етнически принципи. Днес представлява интересите на повече от 85
национални фотографски съюзи от петте континента. FIAP е под егидата на ЮНЕСКО.



109

на скритото изображение и основните фотохимични закони, строежа на
фотоматериалите, основите на сенситометрията и на проявителния процес.

Вторият учебник – „Обща фотография ІІ част” е отпечатан през 1970 г., като в
1977 г. и 1991 г. излизат две преработени издания. Той включва два раздела:
лабораторни процеси и специална част. В първия раздел се описват теоретичните
основи на лабораторните процеси; видовете проявяващи вещества и другите съставки
на проявителните разтвори; различните режими на негативна, позитивна и обратима
обработка в черно-бялата фотография; допълнителната обработка – отслабване,
усилване, тониране; апаратурата и приспособленията за обработка на фотоматериали;
планирането и устройствата на фотолабораторни помещения. Специалната част
обхваща фотографска репродукция; диапозитивна техника; ефекти на проявяването;
лабораторни трикове и монтажи; стереофотография; електрофотография и др.

Янка Кюркчиева подготвя съответно пето и четвърто осъвременени и допълнени
с нови изразни средства и технологии във фотографията издания на учебниците „Обща
фотография І част” и „Обща фотография ІІ част”. Работи по съставяне на „Речник на
фотографските и кино термини”. За съжаление замислените, за да предоставят нов
поглед върху фотографската наука трудове остават неиздадени.

През 1975 г. се появяват учебниците „Научна фотография” и „Цветна
фотография”, а през 1983 г. те са преиздадени. Учебникът „Научна фотография” е
първия у нас, в който изчерпателно и научно обосновано са разгледани въпроси,
свързани с използването на фотографията в различни области на науката и живота.
Той обхваща следните раздели: макрофотография, микрофотография, снимки с
невидими лъчи, други методи на научната фотография (фотограметрични методи,
високоскоростна фотография, фотопанорама, еквидензитетна фотография),
медицинска фотография, съдебна фотография, фотографията в други области на
науката (археология и изкуство, астрофотография, подводна фотография).

В учебника „Цветна фотография” са разяснени основите на учението за
цветовете и цветното виждане, историческото развитие на цветната фотография,
основите на съвременната цветна фототехника, проблемите на снимането и накратко
някои методи на цветната фотография. Съдържанието му е разпределено в пет
раздела: светлина, цвят и цветно виждане; основи на цветната фототехника; рецепти
за цветна обработка; проблеми на снимането и цветна фотографика.

Янка Кюркчиева е безкомпромисна в мнението си по отношение на
фотографското обучение и фотографското творчество: „Фотографията има много
широка научно-техническа основа, без чието овладяване творчеството е невъзможно.
Винаги казвам на студентите, че най-напред трябва да се научи цялата азбука, за да
могат да пишат романи и ако дори само една буква не знаеш, просто не можеш да
пишеш. Фотографският процес крие в себе си неподозирано много възможности.
Занаятът е доброто усвояване на техниката и технологията. Изкуството се ражда,
когато творецът създава произведения, които оказват емоционално въздействие върху
зрителя. Там е границата.” И дава класическия пример за занаятчията, на когото
завиждат много архитекти – възрожденския строител и гениален майстор Кольо
Фичето, за да потвърди становището си, че „и най-известни творци са създавали по-
елементарни, чисто занаятчийски неща, за да си изкарват хляба, а много занаятчии
достигат до творчески интерпретации”.

На 18 май 1977 г., в големия салон на Централния дом на народната армия в
град София, организира първата си самостоятелна изложба – една от първите цветни
изложби в България. Същата година, в рамките на инициатива „Дни на София във
Варшава” и по покана на варшавското фотографско сдружение, изложбата е
представена в Полша, а Кюркчиева изнася лекция за цветните фотографски техники.

Нейни фотографски творби са включени в редица наши и международни
изложби, организирани под патронажа на FIAP: Шести международен салон за
художествена фотография, Букурещ, 22 май–12 юни 1967 г. (Щерев 1967:17–24; РИМ –
Велико Търново, Инв.№ 148 ННИ-Сн); Международната изложба „Интерфотоколор
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Прага 68”, Прага, 11 април 1968 г. (Георгиев 1968:31–32; РИМ – Велико Търново, Инв.№
149 ННИ-Сн); Седми международен салон за художествена фотографи, Букурещ, 19
май 1969 г. (БФ 1968:6; РИМ – Велико Търново, Инв.№ 130 ННИ-Сн); Пета
международна фотоизложба, Пловдив, 1971 г. (Тодоров 1971:1–6).

По повод нейната 75-годишнина, на 24 април 2004 г., е устроено тържество „На
учителя с любов” в Клуба на фотожурналиста в София, на което ученици и приятели
подаряват по една фотографска творба. Събраната колекция е журирана от Кюркчиева,
след което селектираните фотографии са показани в изложба „Янка и ученици”  по
време на годишния национален преглед „Фотоакадемика 2004” в рамките на Салона на
изкуствата в Националния дворец на културата през месец юни същата година.

Несъмнено потвърждение за национално и международно признание на Янка
Кюркчиева като творец са званията фотограф-художник4 от Министерството на
културата, 1970 г. и Артист на Международната федерация за фотоизкуство (AFIAP),
1974 г. , както множество дипломи, грамоти и отличия.

В своята научна, педагогическа и творческа дейност тя използва разнообразна
апаратура: ролкамера 6х6 Pentacon Six TL с пента призма и шахтов визьор, обективи:
нормаен Biometar 2,8/80 Zeiss, широкоъгълен Flektogon 4/50 Zeiss и дългофокусен
Sonnar 2,8/189 Zeiss; малкоформатни камери 1) Praktica L с обективи Flektogon 2,8/35
Zeiss, Pancolar 1,8/50 Zeiss, както и горепосочените за Pentacon Six TL с адаптер за
Praktica L и 2) Exakta Varex IIb – две тела, с шахтов и призмен визьор и обективи: Tessar
2,8/50 Zeiss, Pancolar 2/50 Zeiss, Biotar 1,5/75 Zeiss, Sonnar 4/135 Zeiss. Снима с
Cannonet QL 17-1,7/40 със светкавица Canolite, Olimpus Super Zoom 120 и Rolei Prego
145 с вариообектив 38/145. В снимачната дейност работи със светломер Weston Master
V, светкавици Metz, широк набор от цветни филтри, ефектни филтри, оптични
приставки,  множество и разнообразни  стативи. Лабораторното обзавеждане включва
проявяване на филми в дози с предпочитание без корекс-ленти или машинно;
увеличители: Крокус и Магнифакс с комплект цветни филтри и Дурст – различни
модели с цветна глава; проявяване – във вани или машинно.

На 12 март 1999 г. Янка Кюркчиева обединява тридесет фотографи от цялата
страна и учредява Национално сдружение „Фотографска академия” (National Academy
of Photography). В резултат на това е избрана за пръв председател на сдружението, а
по-късно от 2005 г. е обявена за негов почетен председател. Член 7 от устава на
Националното сдружение „Фотографска академия” регламентира неговата цел:
„Създаване, популяризиране и съхранение на фотографското изкуство в България и в
чужбина и защита на авторските права на своите членове върху фотографски авторски
произведения, както и защита на професионалните интереси на фотографите от цялата
страна и на всички свързани с фотографските професии, както и да обедини усилията
на фотографите и фотографските сдружения за издигане авторитета на българските
фотографи в България и в чужбина; да следи за спазването на професионалните
етични норми”. Благодарение на професионалния авторитет на Янка Кюркчиева от
2002 г. сдружението е член на Международната федерация за фотоизкуство и неин
представител за България. През 2000 г., когато се провежда първата конференция,
Кюркчиева инициира ежегодно връчване на специална статуетка „Фотоакадемика” на
Национално сдружение „Фотографска академия”. Тогава за особени заслуги към
българската фотография е отличен Петър Боев. През 2005 г. е удостоена с високото
отличие за дългогодишна творческа дейност и всеотдайност в обучението и
реализацията на поколения разностранни специалисти по фотография в България и

4 Художествената фотография като изкуство е призната с Разпореждане № 710 на Министерски
съвет от 27 юни 1957 г. и обнародвано в "Известия на Президиума на Народното събрание",
брой 62 от 2 август 1957 г. Лица, практикуващи тази свободна дейност и проявили
художествено-творчески талант  придобиват звание "фотограф-художник”. Комисия оценява
цялостната им творческа дейност, теоретичната им подготовка и най-малко десет фотографски
творби.
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като израз на голямо уважение, благодарност и обич от нейните ученици и съратници.
Днес сдружението носи нейното име – НСФА „Янка Кюркчиева”.

В периода 20 март–10 април 2008 г. в изложбени зали „Рафаел Михайлов”
Велико Търново е показана изложба „Янка Кюркчиева, AFIAP”. Идеята на автора,
назряла първоначално като дарение за музея на художествено-документална колекция,
която да представя развитието на българската фотография през ХХ век, прераства в
изложба (Приложение № 1 Авторски текст за изложба „Янка Кюркчиева, AFIAP” ).
Експонирани са 103 броя фотографии, изпълнени с класическа фотографска апаратура
и ръчно цветно копиране с хронологичен обхват 1958–2008 г. В тях е разкрито
богатството на цветове и форми, получено при творческата интерпретация на
графичните фотографски техники: изохелия, соларизация, фотобарелеф, позитивна
маска, инфрачервена фотография, крос процес и други. Забележителни художествени
и документални кадри са запечатали хора и събития, случили се за първи път в
страната: първата ядрена фотография, първата сърдечна операция, една от първите
цветни фотографски изложби, много движими и недвижими културни ценности.
Художествено-документалната колекция се съхранява във фонд „Най-нова история” на
музея по силата на сключен договор за дарение. Съобразно тематичния характер на
съставните единици се обособяват следните четири големи групи: художествена
фотография, документална фотография, фотографски техники и фотография и наука.
Разбира се, анализът може да бъде разгърнат в по-широк план, но това е възможност
за друга публикация.

Тази изложба, превърнала се в среща на поколения фотографски специалисти от
цялата страна, се оказва последната обществена изява на Кюркчиева. На 19 април
2008 г. ни напусна доаенът на българската фотография Янка Кюркчиева. Имах честта
да се докосна до този голям творец и познавач на фотографската теория и практика; да
усетя нейния плам към фотографията, съхранил през годините своя младежки жар.
Споменът за Янка Кюркчиева като изключително обаятелна и завладяваща личност ще
остане жив занапред.

Както се отбеляза в началото на съобщението основен източник за анализ е
списание „Българско фото”, което е основано през 1966 г., първият му брой се появява
едва през 1967 г., а последният – през 1991 г. Първоначално, от 1967 до 1978 г. излизат
десет книжки годишно, от 1979 до 1989 г. – дванадесет, впоследствие през 1990 г. –
шест и през 1991 г. – една. Неслучайно от първия до последния брой на титулната
страница на изданието остава изписано „Списание за фотоизкуство, фотопублицистика
и фототехника” – трите основни тенденции, които списанието развива през годините.

Със своите 24-годишни течения списание „Българско фото” несъмнено добива
значение на своеобразен алманах на българското и световното фотоизкуство и
същевременно многотомен труд със задълбочени изследвания в областта на
фотографията. Установено е, че Янка Кюркчиева присъства като автор на 69 броя
публикации (Приложение № 2), разпределени тематично както следва: История на
фотографията – 45 броя; Фотографско майсторство – 15 броя; Изложби, салони,
конкурси, семинари – 3 броя; Фотография и наука – 3 броя и Фотопедагогика,
фотолитература – 3 броя.

Малцина са българските фотографи, които имат свои творби на кориците на
специализираното списание. Точно затова убедителен факт за признат авторитет на
Янка Кюркчиева сред фотографската гилдия е трикратното появяване с авторска
фотография върху корици на изданието. В трети брой за 1968 г. на първа корица и в
десети брой за 1982 г. на четвърта корица са публикувани нейни цветни художествени
фотографии. През 1981 г. в брой 11–12 на втора корица са поместени три цветни
фотографии – образци от средновековна българска керамика, намерена в с. Хотница,
които онагледяват авторски материал по повод 1300 години България. Именно
единствената по рода си „Макроавторадиография на присадка на пъпеш върху тиква”,
отпечатана двукратно в десети брой за 1973 г. и в седми брой за 1979 г., както и
цветната фотография „В света на насекомите” от десети брой за 1973 г. доказват
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приноса й на научен фотограф като онагледяват статии за развитието и значението на
научната фотография в България. В същото време публикуваните в десети брой за
1981 г. художествени фотографии „Пред празника”, „Малка закуска”, „Самотник”,
„Брезите от нашата улица”, „Кафене „Шьолер”, „Лози”, „На баба за спомен” разкриват от
една страна многообразните художествено-творчески попадения на автора, но от друга
доказват неотменния принцип на Янка Кюркчиева: „Вън от студиото никаква режисура!
Животът е толкова богат, че е достатъчно само да сме наблюдателни и бързи.”

Десетки са публикациите в списание „Българско фото”, които дават възможност
да се определят контурите на мястото на Янка Кюркчиева в българската фотография.
Избрани фрагменти разкриват участие в изложби и конкурси като творец и член на
жури, във специализирани форуми у нас и чужбина (Приложение № 3). Многократно
името на Кюркчиева се споменава наред с имената на утвърдени български и чужди
фотодейци: Владимир Димчев, Петър Божков, Борис Юскеселиев, Петър Боев, Б.
Русев, В. Константинов, Ц. Горанов, Ангел Аргиров, инж. Виктор Бойчев, ижн. Георги
Михайлов, Дечко Симеонов, Димитър Китанов, Сталю Сталев, Цветан  Веселинов,
Вилфрид Свобода, Манфред Шмиц, доцент Клаус Либих от ГДР, Франсоа Келер от
Франция, Стефан Ристич от Югославия и други.

В заключение може да се обобщи, че Янка Крумова Кюркчиева отстоява и
защитава свое място в националната фотографска памет. Нейната научна,
педагогическа и творческа дейност имат забележително общонационално значение.
Името й неведнъж се свързва с нововъведения и инициативи в областта на
фотографията. Безспорно нейната авторадиография ще остане пример в страната за
теоретичното приложение на фотографията. С откриването на отдел „Фотография” в
Полиграфическия техникум и написването на първите учебници е направена смела
стъпка в подготовката на средни специалисти по фотография в България.
Професионализмът й, удивително съчетан с жар и любов към фотографията са
искриците, запалили огън в сърцата на няколко поколения талантливи фототворци.
Заслужено признание на нейната цялостна фотографска дейност и незаменими
постижения е именуването на националното сдружение на българските фотографи
НСФА „Янка Кюркчиева”.

За някои фотографията с просто удобно средство за запазване на спомените, за
други – техника и оборудване, но за Янка Кюркчиева тя е начин на живот.

Приложение № 1
Авторски текст за изложба „Янка Кюркчиева, AFIAP”

Родена съм в полите на Трапезица. Въпреки че много малко съм живяла в
родния ми град, където и да се е намирало моето семейство, нашият дом е бил
винаги една търновска територия с традицията, с морала, с чувството за история.
Обичам родния си град. Това е първата причина да поднеса този мой труд, тази
изложба на моя град.

Целият ми живот е свързан с фотографията. Обичам фотографията и ми е
много болно, че нашата страна изостава и не защото не е имала и няма добри
творци и специалисти, а защото е може би единствената страна в Европа, в която
няма нито един музей на фотографията, нито една галерия за фотографско
изкуство. Няма голям град в Германия например, в който да няма музей на
фотографията. Идеята на Регионалния исторически музей Велико Търново да се
създаде отдел на история на фотографията ме въодушевява и реших да я подкрепя
напълно.

Изложбата е дарение, което да постави началото на първия в България музей
за история на фотографията. Тя е подчинена на тази идея и затова това не е
просто художествена изложба, а в нея има няколко различни акценти:
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фотографията като документ – Велико Търново преди 45 години; репортажни
снимки от събития (първи сърдечни операции в България) и др.;

фотография и наука – археология, ядрена физика и др.;
преди всичко акцентът пада върху творческите възможности на

класическата фотография;
едновременно с това се представям и като творец.
Цялата изложба е изпълнена чрез старите класически методи на филмовата

фотография, за да бъдат запазени за бъдещето, където все повече се налагат
цифровите методи, чудесните творчески възможности на фотографията на
сребърните халогениди.

Янка Кюркчиева, АФИАП

Приложение № 2
Списък на публикации на Янка Кюркчиева в списание „Българско фото” 1967–1991 г.

1. Как да снимаме цветно. – БФ, 1967, № 5, с. 33.
2. От няколко негатива. – БФ, 1968, № 2, с. 33.
3. Живописната фотография. – БФ, 1969, № 4, 24–27.
4. Седми международен семинар за младежки ръководители – Храдец Кралове,

ЧССР. – БФ, 1970, № 7, с. 31.
5. Четвърти международен конкурс на ФИАП София 1970–71. – БФ, 1971, № 8, 20–

23.
6. За изложбата на Владимир Димчев. – БФ, 1972, № 1,18–29.
7. Малкият формат на 60 години. – БФ, 1972, № 2, 12–15.
8. Андрей Дениер (1820–1892). – БФ, 1972, № 3, 15–16.
9. Електронната светкавица в макрофотографията. – БФ, 1972, № 9–10, 49–51.
10. Ефект на Шварцшилд и неговото практическо значение. – БФ, 1973, № 9, 33–34.
11. Фоторегистрация на движението. – БФ, 1973, № 10, 6–9.
12. Сто години от завладяването на спектъра. – БФ, 1973, № 10, с. 17.
13. С невидими лъчи. – БФ, 1974, № 7, 21–22, 35–37.
14. Цвят и композиция. – БФ, 1975, № 1, 14–18.
15. 360 години от смъртта на Джовани Батиста де ла Порта (1538–1615). – БФ, 1975,

№ 1, с. 31.
16. 400 години от рождението но Кристоф Шайнер (1575–1650). – БФ, 1975, № 1, с.

31.
17. 250 години от откритието на Алексей Петрович Бестюжев-Рюмин (1693–1766). –

БФ, 1975, № 2, с. 30.
18. 170 години от смъртта на Томас Уеджууд (1771–1805). – БФ, 1975, № 2, с. 30.
19. 210 години от рождението на Жозеф Нисефор Ниепс (1765–1883). – БФ, 1975, №

2, 30-31.
20. 175 години от рождението на Уйлям Хенри Фокс Талбот (1800–1877). – БФ, 1975,

№ 7, с. 34.
21. 170 години от рождението на Абел Ниепс дьо Сент Виктор (1805–1870). – БФ,

1975, № 7, 34–35.
22. 150 [105] години от смъртта на Дейвид Октавиъс Хил (1802–1870). – БФ, 1975, №

8, с. 30.
23. 160 години от рождението на Джулия Маргарет Камерон (1815–1879). – БФ, 1975,

№ 8, 30–31.
24. 100 години от смъртта на Оскар Густав Рейландер (1813–1875). – БФ, 1975, № 8,

с. 31.
25. Цветната фотография в науката. – БФ, 1975, № 9–10, с. 19, 23–24.
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26. 80 години от „рождението” на рьонтгеновите лъчи и 130 години от рождението на
Вилхелм Конрад Рьонтген (1845–1923). – БФ, 1975, № 9–10, с. 24.

27. 50 години от смъртта на Анри Беркел (1852–1925). – БФ, 1975, № 9–10, с. 24.
28. 150 години от смъртта на Йозеф фон Фраунхофер (1787–1826). – БФ, 1976, № 9,

с. 32.
29. 310 години от смъртта на Каспар Шот (1608–1666). – БФ, 1976, № 9, с. 32.
30. 140 години от оповестяването на фотографията. – БФ, 1979, № 1, 31–32.
31. 460 години от смъртта на Леонардо да Винчи (1452–1519). – БФ, 1979, № 8–9, с.

79.
32. 100 години от смъртта на Оноре Домие (1808–1879). – БФ, 1979. № 8–9, 79–80.
33. Получаване на цветни изображения чрез избелване на багрила. – БФ, 1979, №

11–12, 41–43.
34. 150 години от смъртта на Хъмфри Дейви (1778–1829). – БФ, 1979, № 11–12, с. 70.
35. 170 години от смъртта на Жан Сенебие (1742–1809). – БФ, 1979, № 11–12, 70–71.
36. Абел Ниепс дьо Сент Виктор (1805–1870). – БФ, 1980, № 1, 36–37.
37. Корекционните маски при цветните негативи. – БФ, 1980, № 2, 16–18, с. 40.
38. 180 години от рождението на Уйлям Хенри Фокс Талбот (1800–1877). – БФ, 1980,

№ 3, 39–40.
39. 110 години от смъртта на Дейвид Октавиъс Хил (1802–1870). – БФ, 1980, № 5–6,

69–70.
40. 60 години от смъртта на Луи Дюко дю Орон (1837–1920). – БФ, 1980, № 11–12,

69–70.
41. 410 години от рождението на Йоханес Кеплер (1571–1670). – БФ, 1981, № 2, с. 39.
42. Фотомонтажът – техника и възможности. – БФ, 1981, № 6, 8–9, с. 24.
43. 150 [130] години от смъртта на Л. Ж. Дагер (1787–1851). Човекът и откривателят

Дагер.  – БФ, 1981, № 6, 35–56.
44. За по-високи изисквания към фотографската професия. – БФ, 1981, № 7, 28–29.
45. Законът на Брюстер. – БФ, 1981, № 11–-12, 75–76.
46. 90 години от смъртта на Александър Едмонд Бекерел (1820–1891). – БФ, 1981, №

10, 33–34.
47. Практически съвети при определяне на експозицията. – БФ, 1982, № 1, 34–35.
48. 240 години от рождението на Карл Вилхелм Шееле (1742–1786). – БФ, 1982, № 3,

с. 37.
49. Копирането – важен момент от творчеството на фотографа. – БФ, 1982, № 5, 30–

33.
50. 100 години от смъртта на Алфонс Луи Поатьовен (1819–1882). – БФ, 1982, № 7,

34–36.
51. 150 години от смъртта на Жозеф Нисефор Ниепс (1765–1833). – БФ, 1983, № 1,

33–34.
52. 160 [161] години от смъртта на Фридрих Вилхелм Хершел (1738–1822). – БФ,

1983, № 3, с. 33.
53. 190 [191] години от рождението на Джон Фредерик Уйлям Хершел (1792–1871). –

БФ, 1983, № 3, 33–34.
54. 340 години от рождението на Исак Нютон (1643–1727). – БФ, 1983, № 4, 35–36.
55. Проблеми на фотоувеличението. – БФ, 1983, № 5, 21–24, с.36.
56. От пробно копие до художественото увеличение. – БФ, 1983, № 7, 26–29.
57. Едуард Майбридж (1830–1904) и Етиен-Жул Маре (1830–1904) –

основоположници на хронофотографията. – БФ, 1984, № 12, 33–35.
58. 220 години от рождението на Жозеф Нисефор Ниепс (1765–1833). – БФ, V1985,

№ 3, 38–39.
59. Джовани Батиста де ла Порта (1538–1615). – БФ, 1985, № 5, 38.
60. За остротата на фотографското изображение. – БФ, 1985, № 7, 33–36.
61. Петдесет години „Кодахром”. – БФ, 1985, № 9, 34–36.
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62. 130 години от рождението на Йозеф Мария Едер (1855–1944). – БФ, 1985, № 11,
35–36.

63. 170 години от рождението на Джулия Маргарет Камерон (1815 – 1879). – БФ,
1985, № 12, 34–35.

64. Фотография и носители на Нобеловата награда. – БФ, 1986, № 5-6, 70–71.
65. Янка Кюркчиева. [20 г. списание ”Българско фото”] – БФ, 1986, № 9–10, с.69.
66. Андрей Осипович Карелин (1837–1906). – БФ, 1986, № 11, 33–35.
67. 160 години от рождението на Херман Кроне (1827–1916). – БФ, 1987, № 9, 38–39.
68. Книгопис. – БФ, 1987, № 9, с.72.
69. Магията на камера обскура. – БФ, 1989, № 10, 14–20.

Приложение № 3
Някои фрагменти от публикации в списание „Българско фото” 1967–1991 г.

„Интерфотоколор Прага 68” представи 99 автори от 21 страни, с общо 174
цветни снимки. С най-голям брой снимки участваха ГДР – 54, Чехословакия и
Австрия – по 25. С изключение на Чехословакия участието на социалистическите
страни бе слабо:  Унгария – 10,  СССР – 6,  Полша – 4,  Румъния – 2 и България – със
снимката „Мелодията на Вълтава” (автор Я. Кюркчиева).”

(Георгиев, Г. Празник на фотографията в Прага. – БФ, 1968, № 4, 31–32.)

„Към края на миналата година от издателство „Техника” бе издадена нова
фотографска книга – Обща фотография – І част, учебник, предназначен за
курсистите от фотографския отдел на Полиграфическия техникум. Автор на
учебника е Я. Кюркчиева, преподавател в същия отдел. Макар че специалността
„Фотография” съществува от десет години, това е първият учебник, издаден
досега. Неговото появяване бе повече от една необходимост, защото общата
фотография е особено важна дисциплина, даваща основите на фотографските
знания.

Написването на учебник по обща фотография е не само отговорна, но трудна
и напрегната работа. То изисква както задълбочени познания от съвсем различни
науки и съвременната фототехника, така и осмислянето на предлаганите знания с
оглед на фотографска практика, колкото и разнородна да е тя. Я. Кюркчиева си е
дала сметка за всичко това и е положила много труд за неговото
съставяме.Издаването на първата част на учебника по обща фотография
безсъмнено дава своя положителен принос в изучаването на дисциплината…Да се
надяваме, че с този учебник е поставено само началото и в скоро време
курсистите-фотографи ще могат да изучават и другите фотографски дисциплини
по специално съставени за целта учебници.”

(Пиперков, Л. Учебник по обща фотография. – БФ, 1970, № 3, 33–34.)

„В докладите бяха демонстрирани и различни изследователски подходи и
интереси. Изказванията, направени от Ан. Цанков, П. Божков, О. Грънчаров, Я.
Кюркчиева, З. Галибов, Г. Папакочев, Й. Йорданов, Н. Станев, Л. Георгиева, Ив.
Кепенеров, Ан. Божинов, Г. Кешишян, Ан. Георгиев, П. Зарчев, Н. Акрабов, В. Киров, се
различаваха твърде много по тон от докладите – бяха дълбоко лични, на моменти
дори изповедни, техните автори свързваха тясно страни от нашия фотографски
живот със собствените си пристрастия, проблеми и надежди.”

(Преглед на фотографското творчество – Април’86. – БФ, 1986, № 9 – 10, с. 70)

„Името на Янка Кюркчиева е широко известно в цялата страна. Знаят го
стотиците ученици, завършили фотографския отдел на Техникума по полиграфия и
фотография „Юлиус Фучик” (в нега тя е преподавател по фотография вече 20
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години), знаят го хилядите фотолюбители и деятели на фотолюбителството,
защото през последните години тя е била непрекъснато между тях като
организатор (член е на бюрото на Републиканската секция по фотолюбителство
при ЦХС), като лектор, като член на журита. Знаят го и много ценители на
фотоизкуството, които са се наслаждавали на нейните творби, показани в не една
изложба на художествена фотография.”

…от нея винаги има какво да се научи, защото на нея винаги може да се
разчита – и за професионален съвет, и за другарска помощ, и за чисто човешко
разбиране. Тези й качества я правят близка на всички, които я познават, а нейната
съсредоточеност и упоритост при постигане на поставените цели – и полезна за
делото на фотографията.

Утвърждаването на Янка Кюркчиева на фотографското поприще е резултат
от дългогодишна упорита работа. И на още нещо – на едно удивително съчетание
на професионализъм с аматьорска жар и любов към фотографията. Единствено с
това можем да обясним нейната последователност и „откриване тайните на
фотографията”, всеотдайността й в обучението на младите фотографи,
стремежът й за непрестанно самоусъвършенстване и овладяване върховете на
фотоизкуството.

И ако сега отново я запитаме, защо, след като е завършила филологическия
факултет, е отдала живота си на фотографията, ще чуем отговор, който ще
обясни всичко: „Защото фотографията ме привлече със своята научна основа и
същевременно задоволява интересите ми към положителните науки, към
фотоизкуството и може би най-важното – защото я обичам.”

(Юскеселиев, Б. Янка Кюркчиева. – БФ, 1981, № 10, 8–11.)
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Авторадиография, 1960

Учебници на Янка Кюркчиева

Орден „Кирил и Методий” І степен, 20 май 1981
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ВАСИЛ ИЛИЕВ ПАСКОВ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ И ЖУРНАЛИСТЪТ

Милкана Бошнакова

На поколения българи, израснали и възпитавани през т. нар. „социалистически
период”, бе внушавано, че ролята на личността в историческите събития е минимална и
случайна, а решаваща е тази на „народните маси”. Сигурна съм, че всеки сериозен
историк от онова време, изучаващ без значение кой период от историята, дълбоко в
себе си не е бил съгласен с горната констатация. Защото историята се пише най-вече
от личностите, ярките, целеустремените, силните, новаторите, тези, които  вярват в
своята „звезда”, борят се и преодоляват препятствия за нейното осъществяване, които
са в състояние да убедят „народните маси” в правотата на своите идеи и да ги поведат
след себе си.

Не всички ярки и известни личности в историята са белязали дейността си с
положителен знак, но има и много положителни личности, отдали себе си в полза на
обществото или на напредничава кауза, които по различни причини остават неизвестни
или слабо известни за поколенията. Една от задачите на историческата наука е да
запознава обществото със заслугите на такива хора, макар често това да става дълги
години след тяхното битие.

В историята на освободителното движение на българите от Македония и Тракия,
останали под робство и след 1878 г. има немалко достойни и заслужили личности,
чиито усилия и жертви за общата справедлива кауза не са оценени подобаващо, чиито
имена не са на страниците на учебниците по история. Сред тях е името на Васил Илиев
Пасков – революционер и журналист, съвременник, съратник и приятел с такива
известни дейци на освободителното движение, каквито са Даме Груев, Михаил
Герджиков, Борис Сарафов, Иван Гарванов, Георги Минков, д-р Христо Татарчев,
Христо Матов, Пейо К. Яворов и др. Той принадлежи на силното поколение
революционери в Македония и Одринско, родени през 70-те години на ХІХ век, които
съзиждат Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (ВМОРО),
организират Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. и после успяват да
укрепят и заякчат организацията след преживения погром. Показателно е, че
изброените дейци се отнасят към Пасков в съвместната им работа с уважение и
респект, те самите го оценяват по достойнство още тогава.

Особеност в живота на Пасков е, че революционната му дейност и тази на
журналист са тясно преплетени, като в различните периоди на преден план излиза ту
революционерът, ту журналистът Васил Пасков. В началото само ще изтъкна, че в
йерархията на Вътрешната организация  той достига до член на Окръжния комитет на
ВМОРО в Битоля и член на Задграничното представителство на Одринския окръжен
революционен комитет, а като журналист е редактор на 5 вестника – „Знаме”, „На
оръжие”, „Революционен лист”, „Илинден” и „Пряпорец” и сътрудничи на много други.

За изследване на неговата дейност в последно време се натрупа значителен и
качествен изворов материал. Той се съхранява предимно в два архивни фонда на
името на Васил Илиев Пасков – в Централния държавен архив1 (ЦДА) - Ф. № 1853 „К” и
в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий” (БИА при НБКМ) - Ф. № 897. Първият по същество е архив на VІІ-ми Одрински
въстанически окръг на ВМОРО от 1903 г., но съдържа и много лични материали на

1 Значителна част от документите на В. Пасков от този фонд, свързани с дейността му по време
на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. са публикувани от Н. Недкова и Е.
Петрова, Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. Документален сборник.  – Архивите
говорят,
Т. 24, С., 2002 г., 283 с.
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Пасков. Вторият бе дарен на Националната библиотека от внука на Пасков - Васил
Матев (вече покойник) и правнучката Ралица Матева от гр. Стара Загора, за което още
веднъж им изказвам сърдечна благодарност. Документите в него засягат повече
журналистическата и обществена дейност на В. Пасков.

*
Васил Илиев Пасков е роден през 1874  г.  в с.  Осиково,  Неврокопско в будно

възрожденско семейство. Бащата Илия Стоименов Пасков е български учител (даскал
Илия). След завършване на основното си образование в родното село и в Неврокоп,
Васил Пасков става ученик в Солунска българска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”,
която завършва през 1892 г.2  От огромно значение за по-нататъшното оформяне
личността на  В. Пасков е обстоятелството, че негови съученици в Солун са Гоце
Делчев, Борис Сарафов, Климент Шапкарев, Антон Димитров, Лазар Маджаров и много
други, които заедно с изключителния учителски състав на гимназията я превръщат от
просветно огнище в революционен център на българското родолюбие. Установените
приятелства в Солунската гимназия са стабилни и трайни и определят жизнения път на
повечето ученици към освободителната кауза.

След завършване на гимназията Пасков става за една година учител  в свободна
България – в Пазарджик,3 а от 1895 г. е редовен студент в Историко-филологическия
факултет на Софийския университет (тогава  Висше училище). Като студент той за
пръв път пробва перото си в журналистиката – първата година е само  сътрудник, а от
1896 г. става и отговорен редактор на в. „Знаме”, печатният орган на Демократическата
партия.4 Това е политическата сила, на която Пасков остава верен до края на живота
си.

Вече дипломиран историк, през 1899 г. за кратко е учител в Педагогическото
училище в Шумен,5 а от края на годината, по покана на българската Екзархия е
назначен, заедно с Михаил Герджиков, като учител в новооткритата Битолска българска
класическа гимназия, където преподава и Даме Груев.6  Тук Пасков става член на
ВМОРО,  оценен е от съмишлениците си и е приет в състава на Окръжния комитет на
организацията.7 Още в първите месеци след назначаването си двамата с М. Герджиков
спомагат за раздвижване на атмосферата в гимназията и сред гражданите на Битоля с
изнасяните от тях лекции и сказки на свободолюбиви и революционни теми.8 На голяма
популярност се радва и издаваният под ръководството на Битолския окръжен комитет и
лично на Даме Груев хектографиран ръкописен вестник „На оръжие”, чийто редактор е
Васил Пасков.9 Вестникът излиза в тираж 50-60 бр. и се разпространява нелегално в
гимназията и в самия град. Положените усилия  оказват влияние - голямата част от
учениците от първия випуск на Битолската класическа гимназия, чийто учител е Пасков,
стават известни дейци на ВМОРО, сред които е и историографът на революционните
борби в Македония Христо Силянов. За атмосферата в Битолска класическа гимназия
през 1899 г. той пише:

”А ние сме посветени – покръстени. Ние знаем всичко. Ние четем запретени
софийски вестници, дава ни се дори и местния хектографиран лист „На оръжие” –

2 Кандиларов, Г. Българските гимназии и основни училища в Солун. С., 1930, с. 92
3 НБКМ – БИА, Ф. 897 – В. Пасков (необр.)
4 Български периодичен печат 1844 – 1944. Т.1, С., 1962, с. 336
5 НБКМ – БИА, Ф. 897 – В. Пасков (необр).
6 Силянов, Хр.  Освободителните борби на Македония Т. 1, С., 1983,
7 За премълчаното в историята на ВМРО. Спомени на Милан Матов. Състав. М. Бошнакова. С.,
2007, с. 272. Милан Матов дори твърди, че Пасков става за кратко председател на Битолския
окръжен комитет, но засега няма други документи, потвърждаващи това.
8 Баждаров, Г. Моите спомени. С., 2001, с. 22
9 Симеонов, Ст. Българският  периодичен печат на Македония – В: Солун, С., 1934, с. 238
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четем го и правим агитация с него... Учениците на Игнатий Лойола не са били по-
големи фанатици от нас.”10

През есента на 1900 г. поради опасност от разкрития на В. Пасков  му се налага
да напусне Битоля, той се премества в Щип, където става директор на българското
училище в Ново село, Щипско и продължава революционната си дейност.11 При нова
афера, свързана с пренасяне на оръжие за окръга, В. Пасков е арестуван и осъден на
12 г. затвор в Скопския затвор „Куршумли хан”. От тях излежава близо 2 г. – до 1902 г.,
когато го спасява амнистия на султана. Освободен, В. Пасков заминава веднага за
родния си Неврокопски край, където става четник в четата на Кръстьо Българията.

Във връзка с подготовката на Илинденско-Преображенското въстание в
Странджанския край той заминава по молба на М. Герджиков със същата чета в
Одринско. Там на 28 юни 1903 г., в местността „Петрова нива” до с. Стоилово се
провежда конгресът на VІІ революционен окръг на ВМОРО. При наличието на
внушителна въоръжена сила от 250 души и 47 делегати на революционните райони,
участниците трябва да решат участието на Одринско във въстанието.12 За председател
на конгреса е избран Васил Пасков, Велко Думев – за подпредседател, а Христо
Силянов и Анастас Разбойников – за секретари.13 Избирането на тези постове на В.
Пасков и Хр. Силянов, дейци от Македония, съвсем не е прецедент в революционната
практика, но е красноречиво признание на одринци за личните им качества. А това
признание е потвърдено и от последвалия избор на конгреса на Задгранично
представителство (ЗП) на окръга в състав Васил Пасков, Велко Думев и Павел Ковачев.
ЗП е подчинено на Главното боево тяло и има основна задача да организира
събирането на финансови и материални средства, закупуването и изпращането на
оръжие и хранителни припаси, сформиране и оборудване на нови въстанически чети.
От тях В. Думев влиза в състава на ЗП на ВМОРО в София, а В. Пасков е определен за
касиер-интендант на Одрински окръг със седалище в Пловдив и Бургас,”който ще
контролира сметките на всички началници на пограничните пунктове”.14 И
действително – в запазената „Сметка на Четвърти МОРК в Одрин” от 10 юли 1903 г.
- сериозен финансов документ от 12 страници, В. Пасков подробно отчита суми в
порядъка на 850 000 сребърни лева.15 Тук е мястото да се отбележи, че неговото лично
желание е било да участва с чета във въстанието, но здравословното му състояние
(Пасков е страдал от обострен ревматизъм до степен – неподвижен крак) е изключвало
напълно тази възможност.16

Малко е известно, че В. Пасков е свързан със злополучната подготовка на
атентатите по време на въстанието. Решение за извършване на съпътстващи на
въстаническите действия динамитни атентати по железопътни линии взема конгресът
на Петрова нива. Главни организатори са Борис Сарафов и Михаил Герджиков.
Сарафов доставя адските машини, а Герджиков предоставя родната си къща в Пловдив
като място за приготвяне на експлозивите. През юли 1903 г., когато той заминава с
четата си в Странджа, оставя Васил Пасков в бащиния си дом да отговаря за
изпращането на машините по определените места. Експлозията в дома на Герджикови
става случайно на 26 юли 1903 г., когато всички приготовления са завършени, Пасков е

10 Силянов, Хр.  Писма и изповеди на един четник.  Спомени от Странджа.  От Витоша до
Грамос. С., 1984, 24 - 25
11 Матев, В. Васил Пасков – революционер, политик и журналист. – в. „Старозагорски новини”,
бр. 130, 20 юли 1998, с. 1; Томов, Л. Васил Пасков – Илюстрация Илинден, кн. 9 /59/, 1934,  с. 5
12 Силянов, Хр. Освободителните борби на Македония, Т. 1, С., 1983, с. 323
13 Пак там.
14 Пълномощно, дадено на В. Думев, В. Пасков и П. Ковачев от конгреса на Петрова нива. 30
юни 1903 г. –  Сб. Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. - Архивите говорят, Т. 24,
С., 2002 г., с. 209; Силянов, Хр. Освободителните... Т.1, с. 325
15 НБКМ – БИА, Кол. № 63, л. 10-11
16 Писмо на В. Пасков до М. Герджиков от 16 май 1903 г. – Преображенско въстание. Статии и
документи. Ред. Ан. Примовски. С., 1955, с. 222- 223
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извън къщата, а родителите на Михаил Герджиков са в Копривщица. Освен обгорената
къща, загиват  трима четници. Пасков изживява тежко станалото и в писмо до стария
Иван Герджиков споделя: „Като Ви пиша тия редове, едвам сдържам сълзите си, и на
такива нравствени изпитни съм подложен, щото при едничката мисъл само, как ще
се срещна още един път с Вас, с госпожата, което ме приехте като най-близък
човек в къщата си......  аз искрено съжалявам,  че не се намерих в това време при
другарите, за да стана заедно с тях на парчета.”17 Самият Пасков е възхитен от
достойното държане на бащата на М. Герджиков, когато научава за  нещастието.

Запазената кореспонденция на Пасков от лятото на 1903 г. е внушителна като
обем, тя е с всички значими дейци на въстанието в Одринско и задграничните
представители в София, но най-вече с Михаил Герджиков, с когото повечето писма са
ежедневни и са шифровани. Те изобилстват с доказателства, че дейността, която
развива Пасков по време на въстанието е многократно по-широка и многостранна от
посочените по-горе задачи като задграничен представител. Той получава  пълен отчет
ден по ден за хода на въстаническите действия, от който прави извлечения за
пресата,18 от своя страна Пасков редовно информира странджанци за положението в
Македония и за международните реакции на въстанието; изпращат му се списъци за
доставяне на  необходими за четниците материали, храни и въоръжение, лекарства,
изпращат се и болни и ранени четници, за които да търси лечение и помощ. Пасков е и
представителят на ВМОРО, който се среща с чуждестранните журналисти, пристигнали
в България да отразят въстанието.19 С една дума - той действително е материална и
духовна връзка на въстаниците в Одринско с останалия свят. Още нещо прави
впечатление в документацията на В. Пасков - педантичната прецизност при
създаването на финансовите и други отчетни документи на Организацията.20 Негова
заслуга е и запазването на документите, които са с изключителна стойност за
историците.

В периода след погрома на въстанието В. Пасков се отдава на журналистиката. В
първите години 1905 – 1906 г. той сътрудничи на  сп. „Македоно-одрински преглед”, а от
следващата 1907 г. е избран за редактор на в. „Илинден”. Други редактори на вестника
са Данаил Крапчев, Пейо К. Яворов, Петко Пенчев, Григор Василев и Никола Михов,
все значими и ярки имена, чието специално представяне не е нужно. „Илинден”
отразява вижданията на „умерените”, „централистите” или както дълги години ги
определяше историографията „десните” във ВМОРО. В уводната статия на вестника от
бр. 1 В. Пасков посочва трите главни цели на изданието:
1. Да очертае ясно политиката на всяка значима политическа партия в България по
македонския въпрос, „като пропагандира идеята да се изработи обща, надпартийна
политика по македонския и одринския въпроси, която да се поддържа от всички
партии” 21. Тази идея не е неосъществима, подчертава авторът, защото всички искат
автономия на Македония и Одринско, а щом целта е една и съща, средствата
постепенно могат да се уеднаквят.
2. Да се запази Вътрешната организация като революционна по устройство и
действие, като единствена защитница на поробеното население.
3. Да осветлява редовно българското общество за всичко, което става в Македония
и Одринско.

Определените цели са реалистични, те показват умереност във вижданията и
добро познаване от страна на автора на самата Вътрешна организация, на
населението в Македония и Одринско и на българското общество.

17 Михаил Герджиков и подвигът ....с. 170.
18 Най-вече за в. „Демократически преглед”
19 Михаил Герджиков и ....с. 96 – 123; 131,137 – 157, 180, 185.
20 Вж още и: Караманджуков, Хр. Родопа през Илинденско-Преображенското въстание
 С., 1986, с. 177, 179 - 181
21  В. „Илинден”, бр. 1, 27 ноем. 1907 , л. 1
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На В. Пасков като пръв редактор се налага да отрази на страниците на „Илинден”
едно от най-тъжните и драматични събития в редовете на ВМОРО от този период –
двойното убийство на Иван Гарванов и Борис Сарафов от хората на Яне Сандански,
станало в деня на излизане на бр. 1 на вестника на 27 ноември 1907 г. В следващите
няколко броя той задълбочено коментира случилото се и дава висока оценка на
двамата задгранични представители на Организацията: за Иван Гарванов казва:
„Гарванов бе роден за водител и ако ръката на подлия убиец не бе покосила тъй
рано неговия живот, той скоро би сгрупирал разединените сили на  Организацията и
би я направил пак тъй мощна, пак тъй стихийна и заплашителна, каквато бе и
преди”22, а за Борис Сарафов: „...сам буря и ураган, Сарафов увличаше всички,
хвърляше ги във вихъра на революцията и така той ковеше историята на своето
неосвободено отечество” 23

Независимо от голямата скръб от убийството на двамата ръководители, основна
грижа на редакцията на вестника и на самия Пасков е моментът да не послужи за
разрастване на самоизтреблението в редиците на ВМОРО. Затова той призовава: „Ние
се надеем, че здравият разум ще победи, че интересите на освободителното дело
ще вземат, най-после, връх над всичко, че на куршума няма да се отвърне с куршум,
че борците  за свободата на роба ще се опомнят, ще съзнаят, че започват да
вършат делото на най-големите врагове на тая свобода”.24

След спирането на „Илинден” през 1908 г. В. Пасков се отдава изцяло на
политическа дейности и на политическа журналистика – става редактор на в.
„Пряпорец”25 (Знаме), печатният орган на Демократическата партия в България, дори е
избран за член на нейното Централно ръководство. И на страниците на партийния
печат обаче той продължава да отстоява правото на българския народ на
освобождение и обединение. Като опозиционен орган през лятото на 1912 г. вестникът
широко отразява турските кланета на българското население в градовете Щип и Кочани
в Македония, след станалите атентати там, сравнява ги с Баташкото клане и изразява
възмущението си от организираните по същото време тържества в България по повод
годишнина на цар Фердинанд на престола.26

В годините между двете световни войни В. Пасков става член на Македонския
научен институт и на Илинденската организация в България – взаимоспомагателната
организация на бившите македоно-одрински дейци. И един факт, който е почти
неизвестен – Васил Пасков е сред основателите на Съюза на българските журналисти.
Дългогодишната му обществена дейност получава признание – Пасков многократно е
избиран за народен представител от родния му Неврокопски край.

Революционер и журналист с над 30 годишна активна дейност, Васил Пасков
оставя спомен сред сподвижниците си като високо ерудирана и борческа личност, но
едновременно с това и като човек с нежна и състрадателна душа, отзивчив към болките
на хората.27 Не случайно голяма част от запазената кореспонденция до него
представлява молби за съдействие и помощ на хора от цялата страна.28

Васил Пасков умира на 9 септември 1934 г. в с. Лъджене, Чепинско (дн.
Велинград), където е на почивка по това време. Оставя свои наследници - син и
дъщеря.

22  В. „Илинден”, бр. 2, 1 дек. 1907 г., с. 1
23  Пак там, с. 2
24  Пак там, с. 1
25 Български периодичен печат 1844 – 1944. Т.2, С., 1966, с. 198-199
26 В. „Пряпорец”, бр. 171,  от 1 авг. 1912 г., с. 1
27 Томов, Л. Васил Пасков – Илюстрация Илинден, кн. 9 /59/, 1934, с. 5
28 НБКМ – БИА, Ф. 897 - В. Пасков (необр.)
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Васил Пасков и Михаил Герджиков, 1905 г.



ПРИНОСЪТ НА ИВАН ВИТЕЛОВ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ
ЖИВОТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Боряна Боянкинска

THE CONTRIBUTION OF IVAN VITELOV TO THE SOCIAL, POLITICAL AND CULTURAL
LI FE OF VELIKO TARNOVO

Boryana Boyankiska

Summary

Ivan Stoychev Vitelov come to Veliko Tarnovo to earn his living when he was only 13 years
old. Here he set up his family and all his life he took part in the social activities of the town.
This researen traces the public activities of Ivan Vitelov as a bookbinder and publisher and his
active participation in tourist society “Trapezitsa”, Tarnovo Populer Bank, Water company
“Jantra”, “Nadejda” community centre. The research traces his activities as a mayor of Veliko
Tarnovo (1908-1911; 1919-1920), thereby revealing his contribution to cultural, economic and
political development of ancient capital.

Иван Стойчев Вителов е личност, чиято цялостна дейност убягва от
проучвателската работа на историците до момента, поради което е позабравен във
времето. Разгледана е по-подробно дейността му като книговезец и издател от
проф. Марин Ковачев в неговата десертация “Издателска, печатарска и книжарска
дейност във Велико Търново от Освобождението до 1900 г.”, която се намира в
Научно-спомагателния фонд на отдел “Нова история” в Регионалния исторически
музей в град Велико Търново под № 119 НИ-Д/НСпФ.

Настоящото проучване има за цел да проследи дейността на Иван Вителов като
книговезец, издател, активен участник в различни дружества и кмет на Велико Търново,
като по този начин се разкрие неговия принос за културното, икономическото и
политическото развитие на старата столица. Тук той създава своето семейство и до
последния си ден активно участва в живота на града.

Иван Стойчев Вителов е роден в с. Боженци през 1869 г. в семейството на Гана
Станева и Стойчо Вителов. Поради ранната смърт на бащата, майка му се жени втори
път за Петко Христов. За разлика от Стойчо Вителов, който е бил заможен търговец,
Петко Христов е беден търговец, вдовец с две деца. Нежелан от втория си баща,
седемгодишен Иван Вителов е изпратен в Габрово при своя вуйчо. С негова помощ той
завършва прогимназия. През 1882 г., едва на 13 години, е принуден да тръгне за
Търново, за да си търси прехрана. В старата столица съдбата го среща с Христо
Иванов - Големия. Старият хъш го приема в своето семейство и започва да го учи на
книговезкия занаят. По това време Христо Иванов е женен за Мария  и има три деца –
Ружа, Свобода и Янко. Ружа, бъдещата съпруга на Иван Вителов, тогава е на шест
години. Семейството живее в триетажна къща на улица “Кефалов”, североизточно от
Мъжката гимназия, където се намира и книговезницата. Трудолюбив, честен и
любознателен, Иван Вителов бързо усвоява професията и по-късно става най-добрия
книговезец в Търново. (Обр. 1) Междувременно Христо Иванов се сдобива с още
четири деца, но за голямо нещастие през 1889 г. съпругата му Мария умира. Грижите
за невръсните деца се стоварват върху тринадесетгодишната Ружа. През 1894 г. Иван
Вителов и  Ружа се женят и Вителов става равноправен партньор на своя тъст, а от
1898 г. след като Христо Иванов му продава книговезницата, Вителов става едноличен
собственик.(Обр. 2) През същата година се жени и Христо Иванов за Мариола от която
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има две деца (второто се ражда няколко месеца след смъртта му през 1898 г.).
Срещата със стария комита изиграва съществена роля в живота на Вителов. От него
той не само научава занаята, който му осигурява много добро бъдеще, но и намира
семейството, което винаги му е липсвало. Израстнал заедно с децата на Христо
Иванов, след неговата смърт, Вителов продължава да се грижи за по-малките от тях и
да бъде упора за по-големите, въпреки че самият той има девет деца.(Обр. 3)

Христо Иванов усвоява тънкостите на книговезкия занаят в Белград при
различни майстори. Изработените от него, а по-късно и от Иван Вителов подвързии са
с изключително високо качество. Отделните коли са подшивани ръчно, като в горния и
долния край е поставян “капител банд”, върху който е залепян “тифон” и след
натуткалянето е поставяна тънка хартия на гърба. Част от книгите са с “мозайка” по
трите изрязани страни, направена от дървена пепел при едноцветните и с помощта на
“морска пяна” или яйце при многоцветните. Тези книги са не само здрави, а и в
оформлението на подвързията е вложено много творчество. Тя е изработвана
предимно от кожа и книговезко платно. Първоначално са използвани кожи от местните
табаци, но впоследствие Иван Вителов започва да внася материали от Германия и
Австрия, така че подвързаните от него книги с нищо не отстъпват на европейските.
Много често  по кожата е изработвал различни орнаменти, чрез голфпреса или
обгаряне, в които е вплитал своя монограм. Това придава на подвързаните от него
книги висока художествена стойност (РДА – ВТ ф. 1254, о.1, а.е. 12).

Иван Вителов е най-добрия книговезец в Търново, затова всички печатници са
ползвали неговите услуги при подвързването на своите книги. Благодарение на
качествената подвързия много от книгите са съхранени до наши дни. Но той е не само
добър майстор-книговезец, но и човек с много богата душевност и добро сърце.
Въпреки че е отхвърлен от втория си баща, Вителов приютява природения си брат
Стойчо, когато той пристига в Търново да търси работа. Облича го, дава му храна  и го
въвежда в занаята. През 1899 г. му поверява новооткритата книговезница в Горна
Оряховица, която Стойчо ръководи до 1905 г. След това той заминава за София,
където прави своя книговезница и се изхранва с този занаят до 1948 г. и остава вечно
признателен на брат си за дадената възможност.

Освен с подвързване на книгите на всички издатели в старата столица,  Иван
Вителов се занимава и с произвеждане на блокове, тефтери, папки, адвокатски и
ученически чанти, портфейли, както и различни видове кутии. Вителов има голямо
желание да построи хартиено-мукавяна фабрика и по тази причина се възползва от
възможността, която правителството дава за насърчаване на местната индустрия, като
през 1909 г. се снабдява с място за строеж в индустриалната зона на Велико Търново.
Няма данни да е осъществил намерението си, но закупува от Мюнхен линир-машина за
разчертаване на тетрадки и тефтери и започва да ги произвежда. Той открива и
книжарница, в която продава произведените в книговезницата стоки, както и много
български и вносни книжарски стоки. Първоначално книжарницата се е намирала в
близост до Мъжката гимназия, а по-късно Вителов я премества на площад “Баждарлък”.
В съзнанието на Сталян Цанков, ученик в Мъжката гимназия, Вителов оставя следния
спомен: “Беше човек с приветлив външен вид. Учениците пазарувахме при него. Ако
купиш две големи тетрадки, дава ти една тънка. От две-три такива тетрадки си
правехме една голяма. Хербарият го купувах от него, защото ги правеше хубави и
продаваше по-евтино. Селските ученици бяхме негова клиентела. Помагаха ли му –
плащаха по-малко. С благ тон, тихичко, без грубост, даже да не е доволен, ще каже:
“Дай да ти покажа пак, че да се научиш добре!” И да приказваше, не спираше да
работи. От него можеше да се научат мъдрости. Много често ни казваше: “Което
научиш на младини, остава ти до старини”. Питаше ни дали знаем девиза на старите
търновски еснафи и ни го припомняше: ”Помогни си сам! Не чакай наготово като
малките деца!” (Цанкова 2005, 23-25).

През 1912 г. Иван Вителов е мобилизиран и заминава на фронта срещу турската
армия. През март 1913 г. в Чорлу, като много други войници Иван се разболява от
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холера, но се завръща жив и здрав. Ново бедствие обаче се стоварва върху
семейството. Разрушителното земетресение в Търново, което става на 1 юни 1913 г.
оставя без покрив многолюдното семейство. Следващите месеци семейството живее в
къщата на своите съседи – семейство Копаранови. По-късно Вителов се премества със
семейството си в общинска къща към катедралата, а книговезницата се измества на
улица “Читалищна”. С помощта на двамата големи синове, Иван Вителов постепенно
възстановява работата в книговезницата и книжарницата. Започва Първата световна
война и Вителов отново е мобилизиран и изпратен в Русе. На 8 октомври 1916 г. той
пише до семейството си: “ Смляхте ли жито и къде печете хляба. Ако е много скъпо на
фурната направете пещ на двора, тухли вземете от джамала на съборената от
земетресението дядова ви къща. Хлябът нарежете на филии и пак го препечете като
сухар, че да има приготвен. А сиренето колкото и да е скъпо, вземете че да се хранят
децата и да са здрави. Вие всички дето ходите на училище, да учите и помагате вкъщи
и с общи усилия да надвиете трудния днес живот”

По-малкият син Тодор оглавява работата в Търново, тъй като по-големият му
брат Димитър е студент в Германия. Настъпват много трудни години за бизнеса и за
семейството. Търговията се осъществява по сложна схема. От Германия Димитър
снабдява книжарницата и книговезницата със стоки, Тодор посреща стоките в Търново,
но тъй като е непълнолетен изпраща парите на баща си в Русе. От Русе Иван Вителов
превежда парите чрез Русенската генерална банка до Австро-унгарската банка във
Виена. През месец май 1917 г. Димитър се връща в България, защото е мобилизиран.
Въпреки това той продължава да води кореспонденцията с немските и австрийски
фирми за доставка на стоки за Търново. В старата столица Ружа се грижи за осемте
деца. С общи усилия успяват да оцелеят и всички се събират след края на Първата
световна война. Димитър се връща в Германия, за да продължи своето обучение,
Тодор също заминава за Германия като студент, а Недка заминава да учи в София.
Така се осъществява огромното желание на Вителов децата му да имат добро
образование, нещо което той не е имал възможност да получи.

През следващите години търговията се развива добре. Иван Вителов става
генерален представител за България на всички артикули на австрийската фабрика
“KOH-I-NOOR”. Внася различни артикули и от други австрийски и немски фирми. В
България поддържа връзки с книжари от различни градове като Чолаков от Разград,
Лафчиев от Дряново, Койчев от Габрово, Карапетров от Стражица, Ервант Аталян от
Пловдив, Книжарница “Аполон” от София и др., които снабдява с различни стоки.
Огромната любов на Вителов към книгите го подтиква да се захване и с издателска
дейност. През 1900 г той започва издаването на месечното литературно – научното
списание „Звезда”. Поради финансови затруднения то просъществува една година.
През 1940 г. в “Общински вестник” единият от редакторите на списанието, Стоян
Коледаров дава следната преценка за списанието и за издателя: “Особено насърчение
винаги срещахме у нашия издател Иван Вителов, чието име заслужава дори да краси
някое училище или някоя улица в нашия град. Той – един рядко честен човек, издигнал
се сам със своя честен труд и бележита любознателност, със скромния си книговезки
занаят, наследил го от покойния виден наш поборник Христо Иванов Големия, също
буден книговезец – отдели време и средства по онуй време да издава ежемесечно
литературно-научно списание, което беше готов и да продължи, ако редакторите му не
бяха се разпръснали. Списанието биде посрещнато изобщо много насърчително от
тогавашния периодичен печат. Едва след появата на “Звезда” в нашия град се видя, че
сме имали доста интелигентни мъже, които топло ни насърчиха, а най-много ни
насърчаваше  издателя” (Коледаров 1940).

Вителов е издател и на три речника –  “Френско-български речник “  от д-р М.
Романов, “Речник за чужди думи” от М. Велинов и “Джобен речник на чуждите думи” от
Моско Москов както и на редица книги. Според проучванията на професор Марин
Ковачев в цитираното по-горе изследване, през периода от Освобождението до 1900 г.
Иван Вителов е издал 10 книги – “М. Л.Ю. Лермонтов. Негова живот и литературната му
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деятелност” от А. М. Скабичевский през 1894 г., “История на революционните движения
в Русия. Поглед върху революционните движения до 1863 г” от Алфонс Тун през 1894
г.,  “Речник на чуждите думи в езика ни” от М. Велинов през 1896 г., “Джобен речник за
чуждите думи в нашия език” от Моско Москов през 1896 г., ,“Джобен речник за чуждите
думи в нашия език” от М. Велинов през 1897 г., “Колибата на чича Тома” от Хариет
Бичет-Стоу през 1898 г., “Щастие. Популярни очерки по нравствената философия” от К.
Гилти през 1898 г., “Съвременний материализъм. Критическо изследване на “Сила и
материя” от Л. Бюхнера” от Пол Жане през 1898 г., “Мечти и вълнения” стихотворения
от Петко Иванов през 1899 г., “Упътвания по службата на чиновниците по определяне
данъка на земните произведения” от В. Сребров през 1900 г. Огромното му желание да
разшири своите познания в различни области го подтиква да се  насочи към
издаването на толкова разнообразни книги, чрез които да спомогне за развитието и
обогатяване на знанията и на своите съграждани. Като най- важни той смята
издадените речници, които фигурират в горния десен ъгъл на неговите бланки. (Обр.3)

Огромното му сърце, добронамереността, благият характер и натрупаната през
годините мъдрост го прави обичан не само от близки и приятели. Той се включва много
активно в обществения живот на Търново. Чрез изключителната си прозорливост и
лично обаяние, Вителов успява да увлече своите съграждани в нови, полезни
начинания, които спомагат за развитието на града и благополучието на неговите
жители. Член е на дружествата “Юнак”, “Трапезица”, “Търновско хлебарско акционерно
дружество”, читалище “Надежда”, сред основателите е на Търновската популярна
банка и Водния синдикат “Янтра”.

Дружество “Юнак” е сформирано във Велико Търново на 26 октомври 1896 г.
Целта на това дружество е да създаде физически здрави и духовно силни поколения.
През 1939 г. дружеството има двадесет благодетелни членове. Сред тях е цялото
семейство на Иван Вителов. (№ 128 НИ-Д/НСпФ)

През 1902 г. във Велико Търново е основано туристическо дружество
„Трапезица”, чиито основни цели са да устройва излети и да запознава гражданите и
гостите на града с историческото минало на старата столица, да опазва нейните
старини, да залесява и да създава благоприятни условия за посетителите на града.
Като човек, който иска да се опазят старините и да се развие туризма в Търново,
Вителов се включва активно в дейността на дружеството.
(Обр. 5)

Когато през 1904 г. се сформира археологическа секция към дружество
“Трапезица”, Вителов е избран за нейн председател. През 1905 г. е избран в
ръководството като съветник, през 1906 г. – за касиер, а през 1907 г. – за
подпредседател. (Чолаков 2002, 3-13) През 1909 г. е избран за главатар на
археологическата чета, а през 1910 г. е в настоятелството на образуваното през 1905 г.
Археологическо дружество (Москов 2009, 123).

През 1909 г. Вителов е част от комисия, която трябва да определи обекти в
Търново и Арбанаси, които да се фотографират. Направена е цяла колекция от фотоси,
които са предадени на общината и Археологическото дружество. През 1911 г., когато
започва строителството на туристическата хижа на хълма “Царевец”, Иван Вителов
заедно с Евстати Мартинов и Досю Димитров са избрани за съветници по време на
строежа (Чолаков 2002, 12-13).

Една от задачите на Туристическото дружество е да организира излети и
екскурзии, както до историческите места в Търново, така и до близките манастири и
Никополис ад Иструм. Тези излети са съпроводени с осигурени от дружеството
екскурзоводи. Иван Вителов редовно е изпълнявал тези функции.

Осъзнавайки колко е важна рекламата за привличането на туристи в старата
столица Иван Вителов започва да издава пощенски картички. Той е първия
професионален издател на пощенски картички в Търново. Пощенските картички, които
той предлага в своята книжарница са по снимки на А. Бронфен, Д. Василев и О.
Марколеско (Мутафов 2008, 285-286).
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Като член на ръководството на дружеството Вителов активно работи за
откриване на безплатни ученически спални, които способстват за популяризирането на
града сред учениците.

Много важно за привличане на туристи в старата столица е взетото от
дружеството решение да се издаде пътеводител на града. Това е първия пътеводител
за Велико Търново и той е отпечатан през 1907 г. За неговото издаване, Вителов е
натоварен със специална задача да проучи и достави най-хубавата хартия, така че
пътеводителят да не отстъпва на изработените в европейските държави пътеводители.

Иван Вителов е член на Търновското хлебарско акционерно дружество, но след
като е избран за кмет през 1908 г. го напуска, тъй като общината регулира цената на
хляба в града.

Той,  както по-късно и неговите синове Димитър и Тодор,  са активни членове на
читалище “Надежда”, най-стария културен център на града. Когато в края на август и
началото на септември 1907 г. Великият княз Владимир Александрович е трябвало да
посети Търново, за да участва в тържествата за 30-годишнината от Освобождението на
България и откриването на музея на руската главна квартира в Горна Студена,
читалище “Надежда” решава да се изработят два венеца, които да бъдат поднесени в
Горна Студена. Ръководството възлага на Иван Вителов да надпише със златни букви
лентите на тези венци (Панайотова 2009, 50). През 1914 г. към читалището се
обособява  Археологически музей . За негов домакин е избран Иван Вителов. След
смъртта му, синът му Стойчо Вителов дарява през 1928 г. за новоучредената
нумизматичната сбирка на Археологическия музей  84 монети събрани приживе от
баща му. Това е и най-голямото дарение на монети, правено до този момент
(Бъчварова 2005, 241).

На 12 януари 1919 г. се инициира основаването на Великотърновската популярна
банка.  Банката е кооперативно дружество за кредит и спестовност. Като най-
възрастния от присъстващите Иван Вителов е избран да председателства
Учредителното събрание. Съвместно с още шест човека той е натоварен да изготви
устава на банката, а от 6 февруари 1919 г. е избран за председател на Управителния
съвет. Като член на Управителния съвет има право на кредит в размер на 20 000 лв.
Управителният съвет се занимава с приемане на нови членове и одобряване на
молбите за отпускане на кредити. На заседанието от 10 май 1921 г.се обсъжда
участието на Търновската популярна банка във Водния синдикат “Янтра” с 50 000 лв.
Решено е банката да участва с 52 500 лв срещу 10 к.с. електрическа енергия с право
Управителният съвет да ги увеличи на 105 000 лв. срещу 20 к.с. По този начин
Управителният съвет смята, че ще се подпомогне модернизирането на града, а също и
че ще се засили икономическото развитие на занаятите, промишлеността и търговията
в старата столица, което ще се отрази благоприятно на членовете на банката (РДА –
В.Т. ф. 119к, оп.1, а.е.5).

Електрифицирането на града, започнало през 1908 г. не могло да зодоволи
нуждите на развиващата се с бързи темпове промишленост. Затова след влизане в
сила на “Закона за водните синдикати”, на 18 май 1921 г. се провежда Учредително
събрание на Водния синдикат “Янтра” в града. Синдикатът е сформиран от
представители на Градската община, Популярната банка представяна от своя
председател Иван Вителов, АД “Царевец” и индустриалците Никола Хаджиславчев,
Никола Георгиев, “Братя Цоневи и Стефанов”, “Братя Малиеви”, Злати Златев и
химико-индустриално дружество “Стрела”. За председател на Управителния съвет е
избран Никола Георгиев, а за подпредседател Иван Вителов ( РДА – В.Т. ф. 87к, оп. 1,
а.е.1). Целта на синдиката е използвайки водите на река Янтра за добиване на
електрическа енергия да снабдява град Велико Търново и околностите с нужното
количество ток. Още през 1921 г. Управителният съвет започва изграждането на
водноелектрическа централа на река “Янтра” край село Леденик, която е пусната в
експлоатация в края на 1922 г. През 1922 г. започва изграждане на бент при местността
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“Сини вир” и електроцентрала в село Чолакова махала, но поради липса на достатъчно
средства проектът се отлага.

Още през 1902-3 г. Иван Вителов се включва активно в управлението на града
като общински съветник.

През месец май 1908 г. той е председател на тричленната комисия. След
провеждането на изборите на 16 юли 1908 г. се провежда заседание на новоизбраните
общински съветници, на което трябва да се избере кмет. От присъствалите 14
общински съветника с 11 гласа за кмет е избран Иван Вителов от Демократическата
партия (РДА – В.Т. ф. 29к, оп.1, а.е. 65). Една от първите задачи на новия кмет и
общинския съвет е определяне място за индустриална зона във Велико Търново,
породено от нарастване на промишлеността. След определяне на индустриалния
квартал Градският общински съвет е засипан от молби за отстъпване на безплатни
места за строеж на фабрики  по “Закона за насърчаване на местната индустрия”.
Общинския съвет предоставя на всички желаещи място при равни условия – два
декара безвъзмездно, над това се заплаща според цената на общинската земя. Ако
фабриката не е готова през следващите 3 години, мястото отново става собственост на
общината, независимо от това, че са извършени някакви строителни дейности (РДА –
В.Т. ф. 29к, оп. 1, а.е. 65 ). До гара Търново се оформя складовата база на града. През
периода 1909-1911 г. там е отпусната общинска земя за построяване на склад за газ на
дружество “Братя Нобел” от С. Петербург, на дружество “Стрела” е отпуснат 1,5 дка за
построяване на “индустриални заведения” и на Българско акционерно дружество
“Нафта” – София, за построяване на резервоар за газ (Панайотова 2000, 354).

По време на кметуването на Иван Вителов, пред общинския съвет стояли два
важни въпроса, свързани с благоустрояването на града – задоволяване нуждите на
града с питейна вода и електрифицирането на старата столица. В бюджета за 1909 г.
са предвидени 10 000 лв. за проучване на водоснабдяването и електрификацията на
Велико Търново (РДА – ВТ ф. 29к, оп. 1, а.е. 66).

Още през 1908 г. по искане на общината от Германия са доставени един вагон
чугунени тръби необходими за водопровода Фанка – Търново, а през 1911 г. са
доставени каменинови тръби от с. Новоселци за водопровода Качица – Търново. През
същата година са внесени и водомери от заводите “Сименс & Халски” в Берлин, които
са необходими за водопроводната мрежа.

През 1908 г. започва използването на електрическа енергия в града. През 1909 г.
военната мелница е приспособена да произвежда през нощта електричество, което
служи за осветяване на казармите. На 12 ноември 1909 г. градския съвет решава да
вземе от БНБ заем в размер на 70  000  лв.  и тази сума да бъде използвата за
електрификацията на града. За направата на електростанция се отчуждава мелницата
на Ст. Бурмов. На инж. А. Вълков е възложено да изработи и представи проект. През
1911 г. той разяснява своя проект и предлага да се закупят два дизелови мотора от по
100  к.с.  с чиято помощ ще се произвежда енергия при авария или при спадане на
нивото на р. Янтра. Наложило се заемът към БНБ да бъде увеличен на 300 000 лв.
След като не се явили хора за реализацията на този проект Вителов е бил натоварен
със задачата да набави нужните материали по какъвто начин намери за добре
(Панайотова 2000, 364-365). Въпреки големите усилия които полага, Вителов не успява
да осъществи този проект до края на своя мандат.

Кметуването на Иван Вителов се свързва и със строителството на няколко
емблематични за града ни сгради.

На 18 декември 1906 г. при пожар е унищожена сградата на общината (бившия
конак) и цялата общинската докуметнация. С възстановяването и се заема
застрахователно дружество “Балкан”. Тъй като сградата е предадена на общината през
декември 1908 г., Иван Вителов е пряко ангажиран с надзора на нейното строителство
както като председател на тричленната комисия, така и като кмет.

През октомври 1908 г. общинският съвет продава част от градската градина на
Предната скала за 15 000 лв. на Окръжния съвет, за да построи там Окръжна палата,
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която е завършена към края на 1911 г. Получените от продажбата средства общинския
съвет решава да се използват за “докарване вода в Търново” (РДА – ВТ ф. 29к, оп. 1,
а.е. 66).

Както вече споменах, желанието на Иван Вителов Велико Търново да се
превърне в желан туристически град го прави много активен участник в туристическо
дружество “Трапезица”. Като кмет той успява да реализира голяма част от
предложенията на дружеството отправени към общината.

На 2 септември 1908 г. общинските съветници дават на туристическо дружество
“Трапезица” за безвъзмездно ползване местността “Хисаря” /известна днес като
Царевец/ при следните условия: „дружеството се задължава да залеси и украси
местността; така залесената и украсена местност, дружеството се задължава да държи
винаги и във всяко време без ограничение достъпна за граждани; на дружеството се
дава право да направи на свои средства нужното число бюфети, от които самото то да
се ползва.” Ако дружеството се разтури, всичко направено остава за общината (РДА –
В.Т. ф. 29к, оп. 1, а.е. 66). През следващата година общината отпуска на
туристическото дружество 500 лв. за изработване на рекламни и фотографски табла,
които да се поставят на най-видни места на гарите в градовете: София, Пловдив,
Одрин, Цариград, Солун, Бургас,Варна, Русе, Букурещ, Одеса, Будапеща, Виена,
Прага и др.

По решение на общинския съвет започнало строителство на гимназия в
югозападната част на хълма “Царевец”, но след полагане на основите, строежът бил
спрян тъй като преценили, че мястото е опасно за деца. На 10 октомври 1910 г.
съветът разрешава на Туристическо дружество “Трапезица” да построи върху вече
изградените основи туристически дом, в който да има бюфет и безплатни ученически
спални. Дружеството имало право да стопанисва хижата, но имотът си оставал
общински.(Обр. 5)

Две големи събития са свързани с кметуването на Иван Вителов – обявяването
на независимостта на България и Петото Велико народно събрание.

На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици” в град Велико
Търново е обявена независимостта на България. По-късно на „Царевец” пред
насъбралото се множество старостоличани министър-председателят Александър
Малинов прочита манифеста за обявяване на независимостта. Огромна е радостта на
търновчани от това събитие. От името на гражданството кметът Иван Вителов се
обръща към Фердинанд със следните поздравителни думи:

„Ваше Величество,
В тази тържествена минута, безсилен съм да изкажа пред Вас, изблика на сърцето ми,
защото мене се падна честа, пръв от гражданите на България да Ви поздравя от името
на старостоличани с честито Ви царство, Царю.” (Хлебаров 2008, 55)

След като независимостта е вече факт, Вителов прави първия машинописен
препис на манифеста, който става основа за разпространението му в страната. Този
препис се съхранява в Регионален исторически музей в град Велико Търново.

След обявяване на независимостта, на 25 септември 1908 г. по предложение на
общинските съветници Евстати Мартинов и Никола Георгиев улиците от Земеделската
банка до църквата “Св. 40 мъченици” се преименуват на “Фердинанд І”, а улица
“Булевард” се преименува в “22 септември”.

На следващата година се организира първото честване на независимостта, на
което присъстват царското семейство и министрите. Във връзка с честванията,
общината взема решение да се извърши залесяване на хълма „Трапезица”. Общината
се обръща към Народното събрание за отпускане на средства за подготовката на
ежегодните тържества, тъй като те са доста скъпи и общонародни, а бюджета на
общината не може да си го позволи.

В края на мандата на Иван Вителов от 9 юни до 9 юли в читалище „Надежда” се
провежда Петото Велико народно събрание, което прави важни изменения в
Конституцията. По този повод общината прави ремонт на тротоарите до читалището,
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снабдява сградата с вода по време на провеждане на събранието, осигурява файтони
за превоз на депутатите от гарата до града, а също така разпечатва листовки с
информация за квартири.

Повторно Иван Вителов е избран за кмет в най-трудните следвоенни години
1919-1920 г.

През този период основните задачи пред кмета и общинския съвет са две –
снабдяване на града с храна и неговото благоустрояване.

Особено се изостря продоволствената криза в началото на 1920 г. На 17 януари
общинският съвет спешно разглежда въпроса за прехраната на гражданите. Кметът
Вителов докладва, че градът има храна за 3 дни. През февруари съветът учредява
общинско бюро по прехраната, като приема правилник за неговите функции. Според
правилника при доставката на всяка партида зърнени храни и брашна, кметът със
заповед определя продажната цена на хляба за заможните и за бедните граждани.
Открит бил общински магазин, който да снабдява хлебарите и търговците с брашно.
Правилникът задължава бюрото да прави ревизии по хлебарниците и където намери,
че хлябът е под предвидения грамаж или с по-големи примеси,  да го конфискува и
раздава безплатно на тези за които е предназначен, а хлебаря да глобява. При по
вторно нарушение да го дава под съд, а при трето – фурната му да бъде затваряна”

(Панайотова 2000, 473-474).
Заради войните благоустройството на града изостанало. Имало много съборени

и повредени сгради от земетресенито, а калдаръмите по улиците били доста
повредени. По време на няколкомесечното кметуване на Иван Вителов се взимат
сериозни мерки по проблемите на благоустрояването на Велико Търново. На
заседание на 5 януари1920 г. е обсъден въпроса за свързване на търновския пазар и
околните села с шосейни пътища. Започва и ремонт на площади и улици. За тази цел в
бюджета били преведени 80 000 лв. Решено било да се даде на предприемач
павирането на площад “Батенберг” (Панайотова 2000, 487).

Вителов вземал мерки и за подобряване на хигиената в града като издал
заповед да не се изхвърлят отпадъци по улиците, както и да не се пере по градските
чешми. Градските коли за смет обикаляли всички улици и през ден пребирали сметта.
Тези които нарушавали заповедта били глобявани. През месец април 1920 г. Иван
Вителов бил заменен от Алекси Попов на кметския стол. Обиден от инсцинираното
повторно гласуване за кмет, на 15 май Вителов подава заявление до общинския съвет,
с което се оттегля като общински съветник. Неговото място се заема от следващия в
листата Никола Георгиев.  До края на живота си Вителов се занимава с обществена
дейност. На 19.06.1922 г. само на 53 години Вителов умира внезапно от инфаркт.
Тялото му е изложено за поклонение в туристическата хижа на хълма „Царевец”.

Неговата смърт е голяма загуба за търновската общественост. Целият си живот
Иван Вителов посвещава на идеята Велико Търново да бъде един уреден и
проспериращ град, който да съхрани своите старини за идните поколения и по този
начин да стане исторически и туристически център на страната, град който да
омагьосва чужденците и да предизвиква гордост у българите.
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Изказвам благодарност на д-р Стефка Вителова-Монова, внучка на Иван
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РДА – В.Т. – Регионална дирекция архиви – Велико Търново
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Обр.4 Бланка на книжарницата на Иван Вителов

Обр.5 Вителов(първият вляво) с приятели на         Обр.6 Вителов(вторият отдясно) с приятели
           Преображенския манастир                                            пред туристическата хижа на Царевец
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Иван Вителов
1869-1922

Ружа Вителова
1876-1938

Димитър
1896-1925

Недка
1897-1882

Тодор
1900-1925

Ганка
1902-1983

Стойчо
1905-1929

Еленка
1908-1931

Божанка
1910-1930

Борис
1912-1980

Марийка
1914-1918

Ефрем
1925-19

Петър
1929-2009

Ганка
1955

Николета
1972

Борислав
1975

Стефка
1936

Мария
1962

Петя
1969

Божидар
1995

Ангел
1991

Симеон
2000

Донка
1929

Обр.3 Родословно дърво на Иван Вителов
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА РОЛЯТА НА НЯКОИ ЛИЧНОСТИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Надка Василева

ON THE ISSUE OF SOME VELIKO TARNOVO CITIZENS AND THEIR ROLE IN
BULGARIAN HISTORY

Nadka Vasileva

Summary

The city of Veliko Tarnovo is closely related to numerous generations of personages of
national and local importance. Much has been said and written about their role and place in
Bulgarian history. Others remain less known, somehow away from the sight of the
researchers.
The emphasis in the present note is put on the three persons of faded glory. The information
about them has been gathered from various sources- research on the spot, oral legends and
genealogy, demographic studies and scientific publications, as well as from immovable
cultural monuments and the collections in the funds of the Veliko Tarnovo Museum, the library
of the “Nadezhda” cultural community centre and the state archive.

Град Велико Търново е тясно свързан с поколения личности от национално и
местно значение.  За ролята и мястото на голяма част от тях в българската история е
писано и говорено много. Други са останали по-малко познати, някак встрани от
погледа на изследователите.

В настоящото съобщение ще се спрем на три позабравени личности.
Информацията за тях е събирана от различни източници - теренни обхождания, устно
краезнание и генеалогия, демографски проучвания и научни публикации, както и въз
основа на запазени до днес недвижими паметници на културата и събраното във
фондовете на Великотърновския музей, читалищната библиотека "Надежда" и
държавния архив.

Кир Параскева е ктитор на църквата "Св. Георги". Тя се намира в подножието на
историческия хълм Трапезица, на десния бряг на р. Янтра. Строена е първоначално от
цар Иван Александър през XIV в. Като интересен архитектурно-исторически и
художествен паметник е реставрирана от НИПК и от 1971 г. църквата "Св. Георги" е
част от туристическите маршрути във Велико Търново. Посещава се от много
български и чуждестранни туристи.

Запазеният ктиторски надпис съобщава, че кир Параскева и съпругата му Ирина
в 1616 г. със свои средства издигнали из основи и с живопис украсили "пречестната тая
църква на великомъченик Георги".

Систематизирането на информацията от различни източници ни дава
възможност най-общо да характеризираме личността на ктитора. Той е потомък на
гърчеещи се българи-преселници от Арбанашките земи. Имал високо за времето си
образование и култура. Поддържал много добри отношения с Великотърновския гръцки
митрополит. Притежавал големи стада едър добитък в Арнауткьой (Алванитохори),
днес с. Арбанаси. Бил много заможен и твърде влиятелен търговец - износител на живи
животни и сурови кожи за Централна Европа през Свищовското пристанище.
Промените на европейските пазари все повече налагали да се предприеме тук
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обработката на суровите кожи. Такава възможност дал новият статут на Търново. През
1613 г. от везирски той станал султански хас, а населението му - държавна рая.
(Цветкова 1972:140) Започнало преселване в махалите на града - Долната и Горната.
За арбанашките търговци било много по-престижно да се записват в Европа "от
привилегирования град на Българското царство" и дори да се именуват
"Великотърновец" (Мегатурновитис) или "Търновски" (Терновай, Турнай,
Турновит).(Панайотова 2007:56,59; Панова 1980:65-74) Кир Параскева бил един от
първите, който се заселил в Долната махала. Тук, по десния бряг на р. Янтра, където
бързеят е най-силен, сложил началото на новобългарското кожарство(табачество). До
60-те години на XX в. то е структуроопределящо в стопанския живот на града (като
занаяти и индустрия). Построил си голяма каменна къща с табахана непосредствено до
църквата "Св. Георги". Тя се вижда на някои стари фотографии от преди
земетресението през 1913 г. Над 20 такива къщи били построени в Долната махала. От
1833 г. общината я преименува в Табашка, както се вижда от нейния сметководен
тефтер, във връзка с големите поръчки на кожи за обущарницата на новата султанска
войска в Цариград. От 1893 г. с княжески указ махалата е наречена Асенова, както е
известна и досега.

Къщата на кир Параскева била завещана на Табашкия еснаф от потомците му.
В нея се помещавало училище с преподаване на гръцки език, понеже

населението тук било от арбанашко потекло.(Пагайотова 2006:17; 2008:133) За това
училище се споменава в приписка върху гръцка старопечатна книга от 1751 г., която се
съхранява във Великотърновската митрополия. До 1856 г., когато била построена нова
двуетажна каменна сграда на Табашкия еснаф, в къщата на кир Параскева било
седалището на лонджата на еснафа. В нея се провеждали изпитите за млади майстори
и калфи. Оттук започвали и тържествените шествия на майсторите до църквата "Св.
Димитър". За кир Параскева се разказвали интересни случки и дори легенди. Споменът
за него се предавал от поколение на поколение.

Хаджи Параскева Димчос Бояджиоглу е основател на Търновския
съзаклятнически комитет на революционната организация "Филики етерия" през 1814 г.
(Данова 2000:115)

Определен е за "Княз Търновски" след победата на заверата в Българско.
(Данова 2000:116)

Основател е и на първото светско училище в Търново като елиногръцко,
единствено в днешна Северна България, без Причерноморието.(Данова 2000:125)

Хаджи Параскева е от арбанашко потекло. Бил много уважаван първомайстор на
Бояджийския еснаф, едър търговец-износител с кантори в Букурещ и Цариград.
Поддържал тесни връзки с гръцкия владика, с гръцки търговци и видни представители
на гръцкото просвещение. Самият той бил с високо за времето си образование и
култура. Говорел няколко езика. Бил фин човек и голям привърженик на идеята за обща
борба за освобождение на балканските народи. Основаният от него Търновски
съзаклятнически комитет играел ролята на централен, защото градът е бил столица на
Българското царство и редно е делото на освобождението да започне и да се ръководи
оттук. Комитетът подготвил около 10 хиляди млади българи, които били готови да се
дигнат на въстание. В него влизали "най-почетни и богати жители и свещеници", в т.ч. и
Великотърновският митрополит. Най-много били кожухарите (гунарис - от гр. ез.) в
Горната махала. В нея живеели много занаятчии и търговци от арбанашко потекло с
българско самосъзнание и висока гръцка образованост.

На гръцкият език в Търново през XVIII-XIX в., според възрожденския деец
Пандели Кисимов, се гледало като на "международен" в рамките на Турската империя.
Дори Сметководният тефтер на Търновската градска община, който днес се пази в
Българския исторически архив, бил воден на гръцки език до 1839 г. "Всеки българин в
Търново - пише П. Кисимов - говорещ гръцки, бил смятан за благороден", за "болярин"
и оттам Горната махала била наричана още "Болярската". В нея живеел хаджи
Параскева.
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През 1820 г., на 11 януари, той, като инициатор и организатор на първото светско
елиногръцко училище в града, на първо място положил подписа си в приетия "Кодекс"
на новото училище. Той е и спомоществовател за построяване на собствената му
внушителна за времето си триетажна каменна сграда на днешната ул."Н.Пиколо", като
дарил за целта и терена, част от собствения му имот. Сградата е популярна от старите
фотографии като забележителност на града. В нея след Освобождението била
настанена мъжката гимназия "Св. Кирил". От сградата днес са останали големи
кивгири, превърнати в магазини.

Хаджи Параскева загинал през 1821 г., когато заверата била разкрита. При опита
да бъде заловен в Цариград, където бил по търговия, той се хвърлил от високия Ени
боюк хан за да не го хванат жив, като преди това успял да изгори архивата на
комитетската организация "Филики етерия" в Българско.

Благодарение на това съзаклятническите комитети били запазени, в т.ч. и
Търновският, и те се включили по-късно в подготовката на Велчовата завера 1835г.
През 1932 г. ветеринарният лекар Петър Плакидов подарил на библиотеката на
читалище "Надежда" 80 книги, част от които са били притежание на прадядо му хаджи
Параскева. Сред тях са два тома "Лексикон Еллиникон" (Гръцки тълковен речник) на
Антим Газис(1758-1828), гръцки просветител и сподвижник на заверата "Филики
етерия". Печатани са във Венеция през 1809 и 1812 г. Подарени били от съставителя
им лично на хаджи Параскева. Сега се съхраняват в старопечатната сбирка на
читалищната библиотека.

Евстати хаджи Николов Селвели(1801-1871) - Депутатинът, бил един от водачите
на Народната българска партия в Търново в борбата против гръцкия владика, известна
още като"партия на младите".(Маркова 2000:200-209)

Евстати х. Николов произхожда от стар търновски род, преселил се в Търново от
Севлиево и оттам Селвели, севлиевчанин. Баща му имал кантори в Цариград и Виена,
които той по-късно наследил. Отличавал се с вроден интелект, финес и изисканост на
нрави и облекло, деловит, речовит, последователен на думи и дела.
В антивладишката партия през 50-те години на XIX в. влизали П.Р. Славейков, Евстати
х. Н. Селвели, Никола Златарски, Андрей Робовски, Цвятко Недев, Стефан Пенев
Ахтар, поп Йовчо и други. Търновци изпращали свои представители-депутати в
Цариград на т.н. "депутатски събрания" по църковния въпрос. Евстати х. Николов
поемал редовно разноските на П.Р. Славейков. От 1858 до 1860 г. бил член на
Търновската градска община.

През 1860 г. го избрали за депутат, откъдето идва и прозвището му. Заедно с
хаджи Николи бил от инициаторите и активен участник във Великденската акция на 3
април 1860 г. в българската цариградска църква "Св. Стефан", с която станало и
официалното отричане от цариградския патриарх и провъзгласяване на самостоятелна
българска екзархия.

Когато се завърнал в Търново, бил арестуван от турските власти и затворен 6
месеца в кауша. Пуснали го в края на 1860 г., но се чувствал силно посрамен и унижен.
Преселил се във Виена и до края на живота си(1871) ръководил там делата на
фирмата. В своята търговска дейност влизал в съдружие с хаджи Минчо и хаджи
Николи, и тримата неуморими борци за църковна независимост.
Синът му Никола Евстатиев Селвелиев, доктор на юридическите науки, след

Освобождението се завърнал в Търново, в бащиния дом (югозападно от
днешната катедрална църква "Рождество Богородично"). В началото на XX в. той
построил на нейно място нова кокетна двуетажна къща с градинка на тераси откъм
днешната ул. „Иван Вазов”. През 1920 г., малко преди смъртта си, я завещава за
митрополитски дом с ясното съзнание за приноса на неговата фамилия в борбата за
независима българска църква. Като уважаван адвокат и голям общественик участва в
много политически и културни начинания. На читалище "Надежда" дарява 580 т.книги.
Част от тях са в старопечатната сбирка на читалищната библиотека.(Панайотова,К.,
Бъчварова, Н., 2009: 100, Библиотека на читалище "Надежда", (старопечатен отдел)
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Няколкото течения подарени от Н. Е. Селвелиев вестници и списания сега са във
фонда на отдел "Нова и най-нова история"на Великотърновския исторически музей. В
днешния отдел "Етнография" се съхранява подарената от него на читалищния музей
семейна колекция от изискана домашна посуда - позлатена, сребърна, порцеланова и
стъклена, която е местно, турско(малоазийско) и европейско производство.Върху
отделни предмети стои монограм "Е С"(Евстати Селвели).

През 2010 г. се навършват 150 години от акта в цариградската  църква
"Св.Стефан" за решително отхвърляне на гръцкото църковно върховенство. Затова
нека си спомним с уважение и благодарност за този родолюбив  българин Евстати
Селвели.
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Ктиторски надпис на кир Параскева от 1616 г.

Сградата на първото светско, елиногръцко училище във В. Търново, строена 1820 г.
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Евстати х. Николов Селвели, един от водачите на партията
"на младите" във В.Търново след Кримската война

Монограми от семейната посуда на семейство Селвели
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ДЕЙНОСТТА НА ПОЛКОВНИК НИКОЛА ЖЕКОВ КАТО ПОМОЩНИК НА НАЧАЛНИКА
НА ЩАБА НА АРМИЯТА 1913–1915 Г.

Диана Вачева

THE WORK OF COLONEL JEKOV AS AN ASSISTANT CHIEF OF STAFF 1913-1915

Diana Vacheva

Summary

The period during which Colonel Jekov occupies the second most important position in the
General Staff happens to be one of the hardest periods of Bulgaria’s new history. In time of
economic regression, unsolved national issue and spiritual decadence both the state and the
army need responsible and determined people in order to cope with the devastating
consequences of the massive national catastrophy. Colonel N. Jekov is one of these people,
who by his devoted work in the sphere of military science, practice and diplomacy, turns into
one of the most active reformers of the Bulgarian Armed Forces, whose main goal is to turn
the army into a modern and efficient instrument of the state policy.

На 2 септември 1913 г. Височайша заповед № 14 извежда полк. Никола Жеков на
следващото стъпало по пътя към най-висшите командни длъжности в българската
армия. Фердинанд назначава досегашния началник на Военното училище  и
изпълняващ длъжността началник на щаба на Южнобългарските земи за помощник на
началника на Щаба на армията (ЩА)1. Според Жеков, бил му предложен поста
“началник” на генерал-щабното ведомство, на мястото на подалия оставка ген. Фичев,
но поради оттегляне на оставката от последния е оставен за негов заместник2.
Отделни аспекти на проблема са частично засегнати в немалък брой документални
издания, мемоарни трудове и изследвания за подготовката и участието на българската
армия в Първата световна война3. Настоящото научно съобщение е опит да се
разкрият в по-голяма дълбочина последователните действия на ген. Жеков за
организационното укрепване и модернизиране на войската.

Времето на новото назначение на полковника съвпада с един от най-трудните
периоди от новата история на България. Току що излязла от Балканските войни с
нерешен национален въпрос, изтощена, нуждаеща се от мир и спокойствие за
преодоляване на тежките последици от националната катастрофа. В края на месец
август 1913 г. либералното правителство започва преговори за сключване на мирен
договор с Турция. Още на втората среща на делегатите турските представители,
подкрепяни от Австро-Унгария, под чийто патронаж се водят преговорите, поставят
въпроса за обвързване на мирния договор със затвърждаване на приятелски
отношения с Османската империя4.

1 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 395, л. 17
2 Пак там, ф. 08, оп. 1 а. е. 52, л. 274-275
3 Вж  по-подробно библиографията, посочена от Г. Марков. Голямата война и българският ключ
за Европейския погреб 1914-1916 . С., 1995, с. 8- 9; 278-287; Същият Голямата война и
българската стража между Средна Европа и Ориента 1916-1919 г. С., 2006, с. 389-398
4 Влахов, Т. Турско-българските отношения в 1913-1915 г. – В: Исторически преглед, 1955, № 1,
с. 68
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Кабинетът на д-р Васил Радославов е склонен да подкрепи курса на сближаване
между двете държави, изхождайки от идеята, че това би направило Високата порта по-
отстъпчива при подписването на мирния договор. Преговорите за постигане на
политически съюз се водят отначало от ръководителя на делегацията ген. М. Савов
паралелно с преговорите за сключване на мир и определяне на границите. Върху
последните обаче не оказва влияние нито австро-унгарската дипломация, нито нашите
обещания за съюз и приятелство. Българските делегати са принудени да приемат
предварително предначертаните турски условия и така се стига до крайно неизгодния
за страната ни мирен договор от 16 септември 1913 г.
Мирният договор е сключен, но преговорите за съюз и приятелство продължават.
Примерният проект за военна конвенция се обсъжда на среща между българския
външен министър Никола Генадиев и министъра на вътрешните работи в
младотурското правителство Мехмед Талаат бей.

През месец ноември 1913 г. куриер на Министерството на външните работи
донася в Цариград пълномощно, подписано от Фердинанд и Радославов. С него на
дипломатическия представител на България в турската столица Андрей Тошев и на
помощника на началника на ЩА полк. Никола Жеков се възлага да подпишат военна
конвенция. Полковникът пристига в града край Босфора в края на месец ноември,
когато ген. Савов си тръгва оттам.  Макар че в състава на българската делегация при
започването на преговорите през август 1913 г. са включени граждански и военни
специалисти, безспорно качествата на Жеков като военен експерт налагат
командироването му от военното министрество.

Преговорите се водят около оформения от Генадиев и Талаат бей проект.
Според него при една бъдеща война на Турция срещу Гърция, ангажиментът на
България е да пропусне турски войски през ЗападнаТракия, а самата тя да нападне
Сърбия. След успешното приключване на войната Османската империя трябва да
получи Западна Тракия, а България земите между Места и Струма5.

В германските дипломатически среди също се разисква характера на водените
преговори. В специален доклад до райхканцлера граф Бетман-Холвег в Берлин,
германският пълномощен министър в София д-р Георг фон Михаелес обяснява
присъствието на полк. Жеков в Цариград с обсъжването на начина за преминаване на
турски войски през българска Тракия. Посоченият документ представлява интерес и от
друга гледна точка. В него Михаелес прави прогнози за предстоящата кариера на
полковника, наричайки го “бъдещия шеф на българския Генерален щаб”, което е
показателно за факта, че Жеков вече е  добре познат на дипломатическите
представителства  в София6.

В разрез с официалната политика на либералното правителство делегатите, на
които е възложено да водят преговорите са против сключването на съюза. Според тях
конвенцията с Османската империя би подложила на изпитание българския
неутралитет. Пропускайки доброволно турски войски през своя територия България би
предизвикала намесата на Румъния за запазване “неприкосновеността” на Букурещкия
договор. Освен това, ангажирането ни в съюз би довело автоматично не само до
въвличането на страната във война, но и до трайното настаняване на турски войски в
Западна Тракия, което би било “нещастие за България”7.

Изхождайки от изложените съображения Тошев и Жеков достигат до извода за
необходимостта българското правителство да бъде убедено да се откаже от
политическо обвързване с Високата порта. С тази задача се заема А. Тошев и заминава

5 ЦДА, ф. 176, оп. 3, а. е. 75, л. 6-10; България в Първата световна война. Германски
дипломатически документи. Т. 1 (1913-1915). С., 2002, с. 130; Марков, Г. Голямата война и
българският ключ..., с. 14; Влахов, Т. Пос. съч., с. 18
6 България в Първата световна война. Германски дипломатически документи..., с. 134
7 Дипломатически документи по намесата на България в Европейската война. Т. І. С., 1920, с.
617; Марков, Г. Голямата война и българският ключ..., с. 133-134
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за София. Той провежда разговори с Фердинанд, Радославов,  военния министър ген.
К. Бояджиев и успява да ги убеди в правотата на своите аргументи. Министър-
председателят и диполоматът се договарят за фиктивно продължаване на преговорите
в Цариград като разговорите се насочат към подписване на търговски договор.

В началото на 1914 г. условията за сключване на съюз с Османската империя
стават неблагоприятни и либералното правителство задържа процеса на политическо
сближаване. От една страна Централните сили препоръчват подобряване на
отношенията с Румъния и сдържаност спрямо Сърбия. От друга, северната ни съседка
е готова да брани с всички средства установеното от Букурещкия договор статукво, а и
самата България има повече икономически отколкото политически интереси в Турция.
При възникналата опасност да се компрометира пред Европа като участница в заговора
срещу мира на Балканите, България прекъсва преговорите в Царигард. На 23 януари
1914 г. министърът на войната нарежда телеграфически на делегата полк. Жеков
незабавно да замине за Деде Агач за среща с министър-председателя като уведоми
преди отпътуването си турската комисия8.

Подписването на военната конвенция се отлага за неопределено време. Въпреки
прекъсването на преговорите българските делегати смятат мисията си за успешно
изпълнена. Тошев и Жеков виждат своята задача в протакане на разговорите докато
турците изтеглят войските си от Тракия. След постигането на тази цел те са доволни,
че не се налага България да направи жертва със съюз, който ползва само Турция.

След завръщането си в София в края на месец януари 1914 г. полк. Жеков се
заема активно със задълженията си на помощник на началника на ЩА. Съгласно
“Положението за устройството и деятелността на ЩА в мирно време”, той трябва да
бъде в състояние по всяко време да замести  своя  началник9. Това предполага да е
добре запознат с дейността на щаба, да координира работата на секциите,
отделенията и пряко да ръководи вътрешната служба.

Без съмнение, втората по важност длъжност във ведомството, призвано да
направлява процесите на възстановяване и реорганизация на армията след
националната катастрофа от 1913 г., поставя големи изисквания пред офицера, който я
заема. Необходимо е той да притежва освен сериозна теоретична и практическа
подготовка и добри организаторски способности. Очевидно полк. Жеков притежава тези
качества, щом за почти двугодишния мирновременен период след
Междусъюзническата война, в условията на динамични кадрови промени в ЩА и в
Министерството на войната, той остава на поста си около година и осем месеца.

Скоро отминалите войни носят на българската армия значителни загуби в жива
сила, въоръжение и бойна техника. Тежък е проблемът с мирновременния, а още
повече с военновременния недостиг от офицерски състав10. Още по-сериозно стои
въпросът с качеството на кадрите на действителна военна служба. През февруари 1914
г. полк. Жеков настоява пред Военно-съдебната и Военно-санитарната части в
Министерството на войната за спешни  справки. Те трябва да съдържат данни за
офицерите, които посочените служби планират да изпратят на специализация в
чужбина. Целта е да се облекчи достъпът на български офицери до чужди военни
училища и академии, като се постигне по-голяма оперативност при контактите със
съответните дипломатически служби и не се създават пречки при изготвянето на
документите11.

8 Дипломатически документи по намесата ..., с. 617
9 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 733, л. 421 – Положение за устройството и деятелността на ЩА в
мирно време, § 27- 30
10 По отношение на офицерския състав мирновременния недостиг възлиза на 1265 души, а
военновременния достига  до 6383 души. (Българската армия 1878-1919. С., 1988, с. 282)
11 ДВИА, ф.24, оп.1, а.е. 22, л. 84- 85



145

Подготвя се и функционирането на Военната академия (ВА) като висше учебно
заведение и научен военен център12. В хода на тази подготовка ЩА констатира някои
нередности в законовата уредба, които биха повлияли негативно върху учебния процес.
Коментар по тях прави полк. Никола Жеков. В своите “Бележки” той изказва несъгласие
с чл. 2 от Закона за ВА, който регламентира Правилника за конкурсните изпити,
Програмата за обучение и вътрешните наредби на академията да се одобряват от
Министерския съвет13. Според Жеков, всички останали поднормативни актове след
закона са от вътрешно-административен характер и би трябвало Министерството на
войната да има правото да ги утвърждава без да иска съгласието на други министри,
които нямат нужната компетентност по военни въпроси.

Помощникът на началника на ЩА припомня установилата се отдавна в армията
служебна традиция правилниците да се утвърждават от военния министър, а
положенията и уставите, които имат силата на закон да са Височайшо утвърдени от
царя и обявени за ръководство и изпълнение със заповед по военното ведомство.

Жеков изказва становище и по учебното съдържание, спирайки се по-подробно
на практическите занятия в клас и в полеви условия. Като съществен недостатък в
организацията на учебния процес той определя  системата на оценяване успеха на
учащите се и преминаването им в по-горен курс. Липсата на годишни изпити за
проверка на теоретичните и практически познания оказва негативно влияние върху
качеството на обучение. Само подобни изпити, според него, дават възможност да се
отстранят случайно и погрешно поставени оценки в течене на курса, да се стимулира
системната и методична подготовка14.

В трудните следвоенни години не по-малко важно е възстановяването на
моралното състояние на българското войнство. За подпомагане на патриотичното
възпитание и повдигане бойния дух в армията помощникът на началника на ЩА
изпраща в началото на 1914 г. циркулярно писмо до командирите на части. В него
горещо препоръчва картините, изработени от Софийското издателство “Гладстон”,
които отразяват славни моменти от Балканските войни15.

Тежкото заболяване на Жеков от Балканската война, последвалата пневмония
през есента на 1913 г. и получените усложнения на черния дроб и бъбреците налагат
лечение при специалисти в чужбина.  Скоро след приключване на дипломатическата
мисия в Турция, по съвет на лекарите в София, той предприема заедно със съпругата
си Жана пътуване зад граница. Съгласно министерска заповед от 16 април 1914 г. на
полк. Жеков се разрешава отпуск по болест за два месеца в Австрия. Нуждата от
операция и продължително лечение на г-жа Жекова в Швейцария налага през юни
задграничният отпуск на полковника да бъде удължен с още два месеца16. По време на
престоя си в Лозана Жеков се преглежда  при проф. Барт. Лекарят поставя диагноза
“силно кръвно налягане”, едно страдание, за което, според г-жа Жекова, в България все
още не се говори17.

През лятото на 1914 г., когато натискът на Централните сили върху българското
правителство за присъединяване към Тройния съюз се засилва, Радославов отново
нарежда на Тошев да започне преговори за приятелски съюз с Турция. Въпреки
предупрежденията на дипломата за съществуваща реална опасност турците да заемат

12 Основните нормативни документи за създаването на Военна академия са приети още през
1912 г., но последвалите Балкански войни не дават възможност за започване на учебен процес.
Законът за ВА е приет на заседание на Народното събрание от 1 март 1912 г., а Правилникът
за ВА и Инструкцията за провеждане на конкурсните изпити са утвърдени с ПМС № 61 от 12
юни с.г.  (Военна академия “Георги Стойчев Раковски”. Исторически опит., С., 1990, с. 15).
13 ДВИА, ф .08, оп. 1, а. е. 14, л. 618-629
14 Пак там, с. 627
15 Военни известия, 14 февруари 1914 г., Циркуляр № 17
16 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 415, л. 46, 70
17 Божков, Хр. Пълен генерел Никола Жеков и неговото семейство, С., 1998, с. 115
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Тракия с намерението да не я напуснат, българският министър-председател настоява
за ускоряване на преговорите. В отговор на това искане, с писмо от 25 юли 1914 г.,
А.Тошев настоява пред Радославов за участие в преговорите в Цариград да бъде
изпратен един български генерал-щабен офицер: “Най-добре е пак Жеков”18. Мотивът
на дипломата е пълното съгласие и доброто разбирателство между тях по всички
разглеждани въпроси. До изпращането на полковника в турската столица не се стига
поради факта, че по това време той е в отпуск по болест в Лозана, а и двете
правителства се обединяват около становището, че в стремително изменящата се
обстановка по-добре е да се изчака коя от воюващите коалиции ще вземе надмощие.

Избухването на Първата световна война заварва семейство Жекови в
Швейцария. Още в първите й дни – на 8 август, макар че е в отпуск по болест,
помощникът на ген. м-р Православ Тенев изпраща писмен доклад в България. От
позицията на наблюдател  в непосрествена близост до събитията, той прави общ
преглед на военните и политическите условия за двете воюващи коалиции. На
основата на анализа на регионалните условия на Балканите, в контекста на евентуален
военен съюз между България и Турция за действия срещу Сърбия и Гърция, Жеков
определя като рисковано подобно начинание, ако в съюза не се ангажира и Румъния. В
края на доклада налага категоричния извод, че е необходимо да се запази
неутралитета на страната и да не се допусне  прибързано присъединяване към някоя
от воюващите групировки. В започналата голяма война е прекалено рано да се
прогнозира на чия страна ще е победата19. Предвид несигурното положение във военна
Европа и опасността от затваряне на границите, семейството се завръща в София
преди изтичането на задграничния отпуск на полковника.

Избухналият конфликт на стария континент подтиква Министерството на войната
да ускори подготовката на армията за евентуално участие в него. През първата
половина на ноември 1914 г., под ръководството на новоназначения военен министър
ген. Фичев, се провежда практическо упражнение с висшия команден състав. В
неговата организация се включва и полк. Никола Жеков. Сред документите от личния
архив на полковника, съхранявани в ЦВА В. Търново, се пази плана на учението. Могат
да бъдат видяни схеми за подчинеността на ДА, на щабовете на отделните армии, на
артилерийската, санитарната, интендантската служби, както и бойните разписания на
отделна армия, на пехотна дивизия, артилерийски учреждения и заведения и др20.
Целта на командно-щабното учение е да бъдат проверени съгласуваността на
ръководните органи в армията и готовността им за война. При неговата подготовка
личи ясно външнополитическата ориентация на правителството. Като главен противник
се определя Сърбия, Гърция - готова  да мобилизира и да се намеси в полза на
Сърбия, а Румъния да търси увеличаване на територията си за сметка на България.
Единствено на Турция се гледа като на страна, която ще запази благосклонен
неутралитет към нас21.

В началото на 1914 г., за попълване на сериозния недостиг от стрелково оръжие
най-вече в пехотата, министърът на войната нарежда разпределяне на пушките,
карабините и амунициите към тях, посредством специално разработени таблици.
Паралелно с това започва подмяна с ново оръжие система “Манлихер”. Тя се извършва
бавно поради липсата на достатъчно средства22. Сред хората ангажирани в
разработването на проекти по превъоръжаването е и полк. Жеков. През март 1915 г. в
поверителен доклад до началника на щаба той предлага разпределение на

18 Марков, Г. Голямата война и българският ключ..., с. 133-134; Дипломатически документи по
намесата ..., с. 617
19 Жеков, Н. Българското войнство..., с. 333; Божков, Хр. Цит. съч., с. 41; Малеев, Л. Генерал
от пехотата Никола Жеков, С., 1938,  с. 35, 121
20 ДВИА, ф. 08, оп. 1, а. е. 14,  л. 631- 650
21 ЦДА, ф.3, оп.5, а. е. 20, л. 21
22 Българската армия 1878-1919 г...., с. 281
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въоръжението в пехотните части, с което да се избегне голямото неудобство от две или
повече системи пушки в частите на една дивизия. След кратък обзор на наличното и на
необходимото количество оръжие формулира следния най-подходящ вариант: всички
пехотни дивизии от 1-а до 9-а включително (без 2-ра Тракийска дивизия), заедно с
допълващите части да са въоръжени с пушки “Манлихер”; 2-ра Тракийска дивизия и
пионерните части с трилинейни, а 10-а Беломорска дивизия и морските части с
“Маузер”. С пушки “Бердана” да се въоръжат опълченските части. Основните
предимства на описания проект са в достигането на еднообразие на въоръжението в
основните формирования  на армията. Избягват се и сериозните неудобства при
снабдяването с патрони от различни системи в бойните обози на частите и парковите
роти на дивизията23. Полк. Жеков се спира подробно и на негативите на своето
предложение: разместване на пушките във всички дивизии, за което са необходими 15-
20 дни и допълнителен разход на средства.

Макар че недостатъците са значително по-малко в сравнение с предимствата на
посочената система, ръководството на армията нарежда друго разпределение на
оръжието и бойните припаси в частите24.

Ползвайки опита от Балканските войни ЩА предприема промени в уставите за
строевата служба на пехотата и специалните родове войски, както и на наставленията,
инструкциите и др. по дейността на административните служби. Целта е чрез основно
преработване на посочените документи и премахването на белезите от грубата
компилация от различни източници, те да се направят по-ефективни и адекватни на
извършващите се в армията процеси.

По силата на своите служебни задължения и воден от ясното съзнание за
отговорността на това начинание полк. Жеков дейно участва в усъвършенстването на
нормативната уредба на българските Въоръжени сили. С работата си в състава на
няколко комисии и подпомагането на други, той съдейства за постигането на така
необходимото за една модерна армия единство в тактическата, строевата и техническа
подготовка. Тази дейност на полковника, освен че се превръща в отличителен белег на
почти двугодишната му служба в генерал-щабното ведомство, го извежда сред най-
изявените теоретици на организационните промени във войската от това време.

След края на войните възниква остра нужда от възобновяване на неизлизащите
цели две години печатни издания на ЩА. Със заповед № 223 на военния министър от
18 ноември 1913 г. е назначен редакционен комитет за разглеждане на статиите за в.
“Военни известия” и списанията “Военен журнал” и “Войнишка сбирка”. За председател
на комитета е назначен помощника на началника на щаба полк. Жеков.25 По-късно са
изработени “Правилник за издаването на официалните издания на ЩА” и “Положение
за дейността на редакционния комитет”. Според втория документ, основните задачи на
комитета се заключават преди всичко в преглеждане и оценка на постъпилите
материали и определяне съдържанието на всеки брой чрез гласуване26.

Новосъздаденият комитет започва своята работа с амбицията да превърне в.
“Военни известия” в модерен по формат и съдържание вестник. Преди войните той се
издава веднъж седмично с предназначение да печата официалните нареждания на
армията. В него рядко намират място по-сериозни статии. Редакционният комитет
решава вестника да излиза вече три пъти седмично и да има всички раздели на един

23 ДВИА, ф. 24, оп. 3, а. е. 45, л. 154-155
24 В края на м. март 1915 г. ЩА нарежда разпределението на оръжието в пехотните части да
стане по следния начин: трите пехотни бригади от всяка дивизия да се въоръжат с пушки
“Манлихер”, а останалите пушки от тази система да се раздадат на част от допълващите
дружини в маршевите полкове на дивизията. С пушки “Бердана” да се въоръжат опълченските
полкове, като се презаредят патроните им с бездимен барут. (Георгиев, С. Първата световна
война. Военна подготовка на България за войната. С., б.г., с. 45).
25 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 397, л. 83
26 Пак там, оп. 5, а. е. 432, л. 90- 91; оп. 1, а. е. 122, л. 44
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информационен всекидневник: уводна статия на военнополитическа тема, текущи
новини, сведения за живота на други армии. По думите на главния редактор Д.
Азманов: “за онова време това ноновъведение беше цяла революция”27.

При подбора на статиите се търси тематика извън рамките на казармените
ежедневни проблеми, най-вече свързана с военно-политическите събития в Европа и
критични анализи от опита на войните ни.

Останалите две издания – списанията “Военен журнал” и “Войнишка сбирка” не
претърпяват особени промени. Идеята на комитета е да се запази досегашното им
предназначение: с интересни и актуални материали да се подкрепя военното и
патриотично възпитание на войнишкия състав.

През 1914 г. полк. Жеков е назначен за член на още една комисия. С министерска
заповед № 93 от 24 февруари 1914 г. е сформирана комисия под председателството на
началника на Военно-учебните заведения ген. м-р Попандов, която трябва да изработи
ново “Положение за службата на офицерите от ГЩ”. Документът урежда старшинството
на офицерите от генерал-щабното ведомство28.

Многобройните нарушения в дисциплинарната практика, особено през
Междусъюзническата война, правят изключително належащо изменението на
действащия по това време Дисциплинарен устав от 1901 г. През март 1915 г., по
решение на министъра на войната е сформирана комисия за промяна на устава. Тя се
състои от 12 члена, сред които е и полк. Жеков. В средата на месец юли с.г. комисията
представя за утвърждаване изготвения проект. Основните акценти в него са свързани с
военната дисциплина, чинопочитанието и отдаването на чест от военни части и
командири. В глава “Дисциплинарни грешки” за пръв път се прави точно
разграничаване между дисциплинарни грешки, подлежащи на санкции по Военно-
наказателния закон и такива, за които началникът има право да налага наказания.

Според Жеков предлаганите поправки и допълнения целят по-категорично
разграничаване на правата и задълженията на началниците и техните подчинени. Това
прави устава по-действен и съвременен29.

Бошуващата в Европа война ускорява темпа на организационни промени във
войската. Щабът на армията работи усилено по проект за нов “Закон за устройството на
въоръжените сили на Царство България”. Предвиждат се значителни изменения в
организационния състав на пехотата, конницата, артилерията, инженерните войски и в
спомагателните части и учреждения.

Свои предложения за изменение и допълнение на най-важния закон за армията
прави и помощникът на началника на щаба. На основата на българския опит и
устройството на армиите на съседните нам държави, полковникът коментира
положителните и отрицателни страни на постъпилите вече предложения. Представяйки
своя проект той изтъква неговите преимущества, но не пропуска да спомене и
недостатъците му30. За състава на пехотната дивизия в мирно и военно време,
например  разглежда две възможности – от 3 полка по 4 дружини и от 4 полка по 3
дружини. С повече тактически преимущества, според полковника, е дивизията от 4
полка по 3 дружини. Основните аргументи в полза на тази организация са: 3-
дружинният полк е по-лесен и удобен за командване; при мобилизация съставът му
само се удвоява; често може да изпълняна самостоятелни задачи без да се налага от
него да се отделят подразделения както при тежките 4-дружинни полкове; обучението
на войниците в мирно време се извършва при подобен на военно време състав и др31.

27 Азманов, Д. Моята епоха 1878-1919. С., 1995, с. 136
28 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 420, л. 99.
29 Жеков, Н. Българското войнство..., с. 319; Протоколи на съдебните заседания на Държавния
съд № 1..., т. І, с. 367
30 ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 507, л. 294-344
31 Пак там., л. 315.
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Проектираните от ЩА изменения  в организационната структура на армията не
успяват да се реализират поради липсата на време и достатъчно средства. При
мобилизацията на армията през септември 1915 г. пехотните полкове остават в 4-
дружинен състав. В хода на военните действия те преминават в 3-дружинен такъв,
поради нуждата да бъдат формирани по-големи картечни команди и отделения.32

За подобряване на подготовката на мирновременния кадър ЩА пристъпва към
изменение и на уставите за строевата служба в пехотата и специалните родове войски.
През февруари 1914 г. до командирите на дивизии е изпратено нареждане за съставяне
на комисии при всяка една от тях. Те трябва да проучат уставите за строевата служба в
пехотата и полската служба в българската армия33. Полк. Жеков също написва свои
съображения по промяната на устава за обучението и действията на пехотата. Той
насочва своето внимание преди всичко  към участието на пехотата в боя, строевите
прегледи, единичното обучение, церемониалния марш и др34.

В личния фонд на Никола Жеков в Дирекция „Държавен военноисторически
архив”, В. Търново са запазени и негови бележки върху “Наставлението за употребата
на полската артилерия в боя”. В този документ авторът разглежда само определени
параграфи от проекта за наставлението с мотива, че споделя напълно направените
вече от колегите му полковниците Азманов и Лефтеров добре обосновани
предложения. Проблемите, върху които се спира помощникът на началника на щаба, са
свързани с прикритието на артилерията, отбранителния бой и взаимоотношенията
между командирите. Той достига до извода, че в наставлението трябва да се дадат по-
конкретни указания за свръзката между артилерията и пехотата в боя, като в същото
време се изчистят ненужните подробности по обща тактика. Разглеждайки отношенията
между командващия на голяма войскова единица и началника на артилерията полк.
Жеков намира за неподходящо да се иска съгласието на началника на артилерията за
действия на артилерийските части. Според него подобно “двуначалие” би подкопало из
основи принципа на командването и подчинеността35.

Всички разгледани до тук бележки, коментари и съображения по предприетите от
ЩА поправки на  закони, устави, наставления и  др. доизграждат представата за Жеков
не само като добър практик, натрупал опит в огъня на две войни, но и като офицер със
солидна теоретична подготовка. Известно е, че още преди войните той е един от
критиците на “военно-научната ни мисъл”36. В щаба на 2-ра армия създава ред
документи по подготовката на частите за успешната атака на Одринската крепост. Но
по своята аналитичност и задълбоченост и от гледна точка на важността и
глобалността на третираните проблеми, именно в периода 1913-1915 г., когато
изпълнява длъжността помощник на началника на ЩА, теоретичната дейност на
полковника достига истинска зрялост.

Задължение на генерал-щабното ведомство е да разработва детайлни планове
за мобилизация, за предстоящи оперативни задачи, както и всички нормативни
документи, свързани с функционирането на армията като система. Някои военни
изследователи  определят ЩА като “нервната система” на армията или
“непосрественият помощник на висшето командване, който дава живот на неговите
решения чрез заповеди”37. В тази връзка, съвсем естествено е вторият по длъжност
офицер в него да се занимава с проектите, които щаба подготвя. Задълбоченият прочит
на  разработките на Жеков от този период показва изключително добро боравене с

32 Жеков, Н. Българското войнство..., с. 318
33 ДВИА, ф.22, оп. 1, а. е. 200, л. 100
34 Пак там, ф. 08, оп. 1, а. е 1, л. 1-157
35 Пак там, а. е 14, л. 687
36 Тантилов, Ив. На служба при големите съюзни и наши войскови щабове през Световната
война. – В: Българска военна мисъл, 1935., кн. 10, с. 8
37 ДВИА, ф.1, оп. 5, а. е. 733, л. 420 – Положение за устройството и деятелността на ЩА..., § 12
– 17; Радев, Т. Службата на Генералния щаб. Ч. І. С., 1927, с. 37-42
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военната теория в широки аспекти.  Това е възможно по силите само на човек със
сериозен научен потенциал.

Ценноста на предложенията му се състои и в това, че в своите изводи съчетава
теорията с чуждия, но най-вече с нашия минал опит. Така например, в бележките си по
“Наставлението за употребата на полската артилерия”, по въпроса за предварителното
изграждане на прикрития, той споделя своите наблюдения от Междусъюзническата
война. Разглеждайки действията на 2-ра армия в нея, Жеков защитава становището, че
артилерията напуска позициите с част от оръдията не толкова поради липсата на
специално прикритие, а под силния напор на предпазния артилерийски огън на
противника38.

Сред изворите, съхранявани в ЦВА В.Търново, се намира и един “Списък на
книжата, предадени от помощника на началника на ЩА полк. Жеков на началника на
Оперативно отделение полк. Азманов”39. Този документ вероятно е съставен във
връзка с напускането от Жеков на дотогава заемания пост и назначаването му за
началник на 8-а пехотна Тунджанска дивизия. Той представлява опис на ползваната от
полковника в ежедневната работа литература, както и на анализите и коментарите по
подготвяните от щаба проекти. Документът представлява интерес и  с това, че сам по
себе си е свидетелство за широкия спектър от проблеми, с които Жеков се занимава в
рамките на служебните си ангажименти.

От всичко посочено до тук може да се заключи, че за почти двегодишната  си
служба в ЩА полк. Н. Жеков израства до нивото на най-изявените военни теоретици на
армията. Изключително късият мирновременен период и недостигът на средства
оставят недовършени целесъобразно започнатите промени. Това не намалява
заслугата на ЩА, в това число и на Жеков като част от него, за усилията им да
отстранят съществуващите слабости и да превърнат армията в модерен и боеспособен
инструмент на държавната политика.

38 ДВИА, ф. 08, оп. 1, а. е. 14, л. 685
39 Пак там, л. 742
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ЕДИН ФРАНЦУЗИН В СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ - КОМИСАРЯТ НА
ОН ЗА БЪЛГАРИЯ РЕНЕ ШАРОН

Даниел Вачков

Провалът на българската държава да постигне националното си обединение по
пътя на военния конфликт представлява истинска катастрофа за българите от
Македония, Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини.  След 1913 и особено
след 1918 г. самостоятелното им етническо съществуване в рамките на
утвърждаващите се национални държави – Гърция, Сърбия (по-късно Югославия),
Румъния и Турция става абсолютно невъзможно. На българите категорично им е
отказано да се ползват с правата на етническо мацинство и те са подложени на
постоянен политически, икономически и културен тормоз, целящ пълното им
асимилиране в господстващата нация. Онези, които отстояват българското си име и
произход са преследвани, репресирани и прогонени от домовете си. Търсещи спасение
от жестокостите на чуждите политически режими хиляди бежанци се насочват към
България.

С изтощена от войните икономика, с рухнали от огромните разходи финанси,
българската държава няма възможност да окаже съществена подкрепа за трайното и
успешното разрешаване на бежанския проблем, който в началото на 20-те години на
ХХ век е на път да се превърне в хуманитарна катастрофа. Надеждите на земеделското
правителство на Александър Стамболийски, че посредством политиката на сближение
със Сърбо-Хърватско-Словенското (СХС ) кралство и с усилията за получаване на
териоториален излаз на Егейско море, бежанците ще могат да се завърнат по родните
си места, се проваля1. От 1923 г. перспективите пред българските бежанци стават още
по-мрачни. След гръцко-турската война и последвалата я огромна вълна на гръцки
бежанци от Мала Азия положението на останалите в Гърция българи става непоносимо
и отново хиляди мъже, жени и деца от Западна Тракия и Егейска Македония се
отправят към България2. Вече става окончателно ясно, че единственият изход за
оцеляването на българските бежанци е трайното им настаняване и оземляване в
новата им Родина.

В онази епоха най-често използваната в публичното пространство цифра за
определяне броя на българските бежанци е 400 000. Всъщност точното преброяване,
осъществено през септември 1924 г. показва, че броят им е 296 593, в това число и
бежанците още от времето на Илинденско-Преображенското въстание3.  В
действителност особено критично е положението на около 240 000 души, които са
лишени от каквито и да са средства за оцеляване и разчитат единствено на помощите,
отпускани от държавата. Но дори и с тези уточнения числеността на бежанците остава
изключително голяма и осигуряването на тяхното бъдещо съществуване и
интегрирането им в българското общество изисква значителни финансови и

1 Външнополитическите инициативи на земеделското правителство да разреши бежанския
въпрос са разгледани в редица изследвания: Косатев, Т. Политиката на Българския
земеделски народен съюз по бежанския въпрос 1919-1923. Известия на института по история, т.
XXVI, София, 1986; Петрова, Д. Самостоятелно управление на БЗНС. София, 1988; Божинов,
В. България на конференциите в Генуа и Лозана (1922-1923) – В: Сборник в чест на акад.
Христо Христов. София, 1976.
2 Положението на българите в Гърция след Гръцко-турската война е подробно представено в:
Димитров, Г. Малцинствено-бежанският въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939),
Благоевград, 1982; Алтънов, И. Източният въпрос и нова Турция с особен оглед към интересите
на България. София, 1926.
3 БИА, ф. 361, а.е. 824, л. 107.
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материални средства, с които българското правителство не разполага и няма от къде
да отдели.

Още от 1925 г. управляващите в София насочват усилията си за сключване на
външен заем, с чийто средства да се извърши настаняването на бежанците в България.
Но в условията на сериозна финансова нестабилност и остри политически борби никоя
банка в чужбина не би отпуснала заем на българската държава. Единствената
възможност за България е да потърси съдействието на Обществото на народите за
разрешаването на мащабния хуманитарен проблем, като разбира се, правителството
си дава ясно сметка, че цената ще бъде установяване на строг външен контрол върху
българските финанси4. В началото на 1926 г. с отеглянето на компрометирания кабинет
на проф. Ал. Цанков и със сформирането на нов начело с Анд. Ляпчев, възникват
благоприятни перспективи за осигуряване на международна подкрепа за българските
бежанци. На 3 май българската страна официално депозира молбата си пред
Обществото на народите за сключване на външен заем под егидата на световната
организация. Скоро след като е прието българското искане Съвета на ОН натоварва
французина Рене Шарон да проучи положението на българските бежанци и да
изработи програма за тяхното настаняване. През 1926 г. той е само на 32 г., но макар и
твърде млад се ползва с реномето на утвърден финансов експерт. Р. Шарон завършва
право в родния си град Париж, след което специализира икономика и финанси. Веднага
започва работа във френското министерство на финансите и след Първата световна
война е включен в различни международни мисии. Член е на Репарационната комисия
в Австрия, а също участва и в проучването на финансовото положение на Унгария.
Когато през 1924 г. унгарското правителство сключва стабилизационен заем под
гаранцията на световната организация Р. Шарон е назначен за Комисар на ОН в
Унгария. Така че, при пристигането си в България, има доста внушителен опит при
решаването на макроикономически и финансови проблеми5.

Р. Шарон се заема изключително съветстно с изпълнението на поставената му
задача. Запознава се в детайли с положението на бежанците в България, проучва какво
е извършено от българската държава до този момент и съвместно с български
специалисти започва работа по изготвянето на подробен план за оземляването и
настаняването на над 220 хиляди бежанци. Скоро след завръщането си от България Р.
Шарон изготвя доклад до Съвета на ОН, представящ бедственото състояние, в което се
намират българските бежанци и обръща внимание на факта, че много от тях в момента
нямат никакъв покрив, страдат от болести и лишения, а детската смъртност на места
достига ужасяващи размери. В заключение се отбелязва, че без външна финансова
помощ българската държава не би могла да се справи сама с тежкия бежански
проблем6. Докладът изиграва важна роля да се даде ход на българската молба за
външен заем. Искането обаче среща ожесточената съпротива на българските съседи –
СХС кралство, Гърция и Румъния, които се противопоставят на заема, с твърдението,
че сумите от него ще отидат за тайно въоръжаване на България и за финансиране на
ВМРО. Една от най-абсурдните обструкции е да не се настаняват бежанците в райони,
отстоящи на 50 км от българските граници. Аргументацията им е, че ако бежанците се
установят в близост до родните си земи,  това ще стане причина за включването им в
чети и за осъществяването на набези в съседните държави. По този въпрос Р. Шарон
заема ясно становище, с което подкрепя официалната българска позиция, заявявайки,
че ако се приеме искането на Белград, Атина и Букурещ има опасност да се провали
цялостаната програма за настаняване на бежанците. В крайна сметка решението на

4 Иванов, М. Тодорова, Цв., Вачков, Д. История на външния държавен дълг на България 1878-
1990. София, изд. Българска народна банка, 2009, т. II, 48-59.
5 Кратка справка за експертната дейност на Р. Шарон към икономическите органи на
Обществото на народите е публикувана в Общ годишник за България 1926-1929. София, 1929,
с. 241.
6 Journal officiel de la SDN : VII année, 1926, p. 923.
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световната организация е, че ако вече са започнати дейности по настаняване на
бежанци в тези райони те да не се преустановяват, а да продължат.

Друг много важен въпрос, по който взема отношение Р. Шарон е да се започне
незабавно работа по настаняване на бежанците още преди сключването на заема. Като
опитен финансист той е на ясно, че определянето на параметрите на заема ще отнеме
много време, както и в действителност става – заемът е емитиран чак в средата на
месец декември 1926 г. Ето защо той настоява пред Финансовия комиете на ОН, с
оглед бедственото положение на бежанците, което не позволява да се губи нито ден,
да се започне изпълнение на плана за настаняването още преди сключването на
Бежанския заем. Такава е тезата и на българското правителство. В резултат на
оказаното съдействие на специализираните органи на Обществото на народите през
лятото на 1926 г. Банк ъф Ингланд отпуска аванс от 400 000 лири, с които се осигурява
провеждането на най-спешните и неотложни мерки за подпомагане на бежанците7.

Още от мисията си през пролетта на 1926 Р. Шарон спечелва симпатиите не
само на управляващите в София, но и на българското общество като цяло. Докладът
му, както и изработената от него програма, не отразяват само действията на един
стриктен и изпълнителен международен чиновник, а най-вече – истинска човешка
загриженост и съпричастност към съдбата на хилядите нещастни бежанци. Ето защо
когато през септември 1926 г. се приема от Съвета на ОН програмата за настаняването
на бежанците в България българската делегация официално изразява голямото си
удовлетворение от назначението на Р. Шарон за Комисар на ОН в България8.

Пред Р. Шарон предстои изпълнението на отговорни и тежки задачи. С оглед
ограничените финансовите възможности на България е преценено, че средствата от
заема, предназначени за бежанците не бива да надвишават 1 800 000 английски лири,
което означава, че тази неголяма сума трябва да бъде използвана изключително
ефективно, за да може да приключи с успех мащабното дело.

Независимо от демонстрираните добри чувства, с които е посрещнат в София, Р.
Шарон неизбежно се сблъсква в някаква степен и с традиционното отношение на
резервираност и дори враждебност към всеки, който осъществява външен контрол. По
този въпрос българското общество е твърде чувствително.  Не бива да се забравя,  че
още от 1902 г. в София се настанява делегат на Банк дьо Пари е де Пеи-Ба, основния
външен кредитор на българската държава, който трябва да следи за стабилността на
публичните финанси. Общественият негативизъм към чуждите представители особено
много се засилва след Първата световна война, когато в страната се установяват
множество контролни комисии, следящи за изпълнението на Ньоския договор9. Макар и
да представлява доста по-различен случай, Р. Шарон също се вписва в образа на
строгия и безкомпромисен чужденец, дошъл не само да организира, но и да контролира
дейността на българските власти. От една страна висотата на неговата професионална
подготовка и от друга, характерната за всеки съвестен финансист взискателност,
акуратност и дори на моменти дребнавост, несъмнено създават сериозна дистанция в
отношенията му с българските му колеги. Това е причината години по-късно Евгени
Силяноив в един частен разговор с Румен Аврамов да нарече Р. Шарон „студено
чудовище”10.

7 Иванов, М., Тодорова, Цв, Вачков, Д. Цит. съч., 63-69.
8 БИА, ф. 361, а.е. 824, л. 851.
9 Всички изследвания, разглеждащи отношенията на българската държава с международните
финансови среди отбелязват отрицателните обществени реакции в България към всички
представители на външния финансов надзор: Дамянов, С. България във френските иконом
интереси... Тодорова, Цв. Дипломатическа история на външните заеми на България 1888 -
1912, София, 1971; Иванов М. Политическите игри с външния дълг..Български сюжети на
стопански кризи и възход. София, 2001; Аврамов Р. Комуналният капитализъм. Т.1 София,
2007.
10 Аврамов, Р. Цит. съч. , с.608
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Освен това в някакъв смисъл Р. Шарон се възприема не само от българското
общество, но и от международната финансова общност като защитник на френските
икономически интереси в България. Неговото присъствие в София представлява
своеобразен балансиращ елемент на твърде значителното участие на англо-саксонския
капитал в двата следвоенни български заема (Бежански от 1926 и Стабилизационен от
1928 г.). Повод за подобно отношение дава един скандал, в който е замесен Комисарят
на ОН във връзка с отдаването на държавни поръчки на френски фирми за извършване
на строителни дейности по българските железници без провеждането на необходимата
тръжна процедура. Впоследствие репутацията на Р. Шарон е напълно изчистена, като
отговорността за допуснатите нарушения е прехвърлена на българския финансов
министър Владимир Моллов, за който става ясно, че още по време на преговорите по
Стабилизационния заем е поел неправомерно определени ангажименти към френската
страна11.  Но независимо от крайния изход на инцидента,  част от съмненията,  че Р.
Шарон представлява френските банкови среди, остават.

В крайна сметка обаче за историческите личности основно се съди по
извършените от тях дела. В това отношение оценката за Р. Шарон е напълно
еднозначна. В продължение на близо пет години (от 1926 до към средата на 1931 г.)
под ръководството на Р. Шарон е осъществена впечатляваща дейност. Над 220 000
бежанци са оземлени, осигурен им работен инвентар и добитък, построени са над
10 000 къщи, водоснабдени са 127 села, в които живеят бежанци, пресушени са
множество блата в Бургаски окръг и в Дунавската низина, построена е железницата
Раковски – Мастанли, създадени са необходимите условия бежанците стабилно да се
интегрират в българското общество12. Зад всички тези статистически цифри стоят
конкретни съдби, спасени животи, създадени лични перспективи.

В работата си Р. Шарон влага не само знанията и опита си, но най-вече
искреното желание да помогне и облекчи незавидната участ на хилядите бежанци.
Това отношение на Комисаря на ОН за България може да се открие дори в
официалните и суховати доклади, които Р. Шарон ежегодно изпраща до Съвета на
Обществото на народите. Особено показателни са текстовете, в които се отразяват
усилията за преодоляване на маларията и други болести, съпътващи живота на
бежанците. Стига се дотам, че един напълно ортодоксален финансист и юрист, какъвто
е Р. Шарон, препоръчва да не се притискат бежанците, които не са в състояние да
посрещат задълженията си към кредитиралите ги банки и дори да настоява да им се
окаже помощ от страна на държавата.

Като безспорно признание за отлично свършената работа от Р. Шарон в
България може да се разглежда и официалната покана, която отправя към него
румънското правителство през пролетта на 1930 г. да поеме настаняването на
румънски колонисти в Южна Добруджа. Р. Шарон категорично отказва да приеме
подобен ангажимент към северната ни съседка. Формалният предлог за направения
отказ е, че румънските власти нямат готовност за подобен мащабен проект13. Всъщност
истинските мотиви за взетото решение остават неясни: дали това са личните планове
за успешна кариера във финансовите органи на Обществото на народите или пък е
проява на някакви симпатии към българските национални аспирации към Южна
Добруджа.

И след като приключва дейността си по настаняване на бежанците Р. Шарон
остава свързан с България. През 30-те години на XX век, в качеството си на заместник-
председател на Финансово-икономическата секция към Секретариата на ОН Р. Шарон
на няколко пъти дава ценни съвети и оказва подкрепа на българските делегации в
тежките им преговори с международните финансови кръгове14.  През 1943  г.

11 Аврамов, Р. Цит. съч. с 422-428.
12 Селскостопанското настаняване на бежанците в България 1927-1932. София, 1932, с.162.
13 ЦДА, ф. 176к, оп. 6, а.е. 71, л. 115.
14 Иванов, М., Тодорова, Цв., Вачков, Д. Цит съч., 161-164.
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осъществява в Женева тайни контакти между българския пълномощен министър Г.
Кьосеиванов и американското разузнаване, обсъждащи възможността за излизането на
България от Тристранния пакт15. По време на Парижката мирна конференция 1946 г.
изнася публични лекции в подкрепа на България,  в които отбелязва заслугите й за
спасяването на българските евреи. Но незвисимо от тези разнообразни и многобройни
връзки с България името му остава свързано най-вече с българските бежанци.

Още от тридесетте години и до сега всички сериозни изследвания върху
проблема за настаняването на българските бежанци отбелязват единодушно
изключителния принос главно на две личности:  Комисарят на ОН Рене Шарон и
Главният директор за настаняване на бежанците инж. Стоимен Сарафов.  Но освен
заслужената висока оценка, дадена му от българската историческа наука, делото му
остава и в народната памет. И днес построените в онази епоха къщи за бежанците
продължават да се наричат „шаронки”, а на не малко места из страната се разказват
случки, свързани с безкомпромисното му отношение към всички местни власти, които
не изпълняват отговорно ангажиментите си към бежанците16.

Дори и след толкова години, е необходимо още веднъж да се изрази
благодарност за всичко извършено от Рене Шарон, защото за цивилизоваността на
една нация се съди и по способността й да помни и да изразява признателност към
всички онези, оказали й помощ в труден момент.

15 From Hitler’s Doorstep. The wartime Intelligence Reports of Allen Dulles 1942-1945. Edited with
Commentary by Neal Petersen. Pennsylvania State University Press, 1996, p.171.
16 С името на Р. Шарон се свързват редица истории, отразяващи неговата неподкупност. Така
например се разказва за посещението му в Царево с цел да се запознае с предприетите по
Бежанския заем дейности по настаняване на бежанците. Тъй като общинските власти не били
свършили нищо сериозно по въпроса решили да му устроят обилен банкет и по този начин да
го направят по-благосклонен Той обаче на ял и не пил нищо, след което наложил строги
наказания на отговорните лица и предприел мерки за спешно подобряване положението на
бежанците и тяхното настаняване в района –www.capital/vestnikut/kapitel/2001/04/21
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ПРИНОСЪТ НА ВАСИЛ ПЕТРОВ ДОБРУДЖАЛИЕВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ЕТНОГРАФСКАТА НАУКА

Ирина Витлянова

Имената на редица шуменци са свързани с краеведски изследвания в различни
области на бита, културата и историята на град Шумен. Етнографската дейност в
шуменския край през 30-те год. на ХХ век се свързва с името на шуменския краевед
Васил Петров Добруджалиев. Роден е през 1892 г. в гр. Шумен в бедно занаятчийско
семейство. Баща му е калайджия, а майка му се занимава с тъкачество. Интерес към
българските обреди и фолклор проявява още в ученическите си години. В своите
спомени той пише: „Като ученик най-много ме интересуваха сборниците за Народни
умотворения, издавани от Министерството на просветата. Четях ги без насита.
Кое ме влечеше към тях не зная. Може би, многото народни песни, които майка ми
пееше в стана, за да изплаче черната си орис, които аз изживявах с нея. Покрай
песните в сборника обикнах завинаги цялото народно творчество”1.

През 1911 г. Петров завършва педагогическото училище в Шумен и тръгва по
пътя на народния учител. В първата година от учителствуването си той попада в едно
Никополско село, където както пише самия той „всичко беше запазено – къщи,
костюми, обичаите, песните, игрите. Това топеше сърцето ми от радост. И
занадничах навсякъде в народния бит. Това определи моя път”1. Там се заражда
неговия интерес към миналото на родния  край и към българския фолклор. По късно е
назначен за начален учител в Поповския край, учителствува в селата Борисово и
Зараево. „Подир години – разказва Петров – попаднах в други села, с други битови
особености. И разбрах колко много са те, колко широко, колко разнообразно е
народното творчество”2. Интересите му са насочени предимно към традиционното
облекло и по точно към шевиците, народните песни, приказките, пословиците и
вярванията.

През 1927 г. започва работа в родния си град Шумен като начален учител в
училище „Цар Борис І”, а след това е главен учител в Петърдимовото училище. Като
учител в Шумен той сътрудничи на Археологическия музей в града, събира десетки
стари писма и документи, намира и подрежда стари снимки. Свободното си време,
неделните си и празнични дни Петров прекарва в музея. От важно значение за
изграждането му като музеен деец и етнограф  е срещата му с Иван Моллов уредник на
Дружествения музей към Шуменското окръжно археологическо дружество. През 30-те

год. на ХХ век Васил Добруджалиев започва работа като доброволен сътрудник на
музейния уредник Иван Моллов. „Благодарение на г-н Моллов – отбелязва в спомените
си Петров – си създадох връзки с учени и хора на музеите. Тръгнах с него по сбирки и
конгреси, влязох в контакт с деятелите на столичните и провинциални музеи. За да
събера етнографски материали за музея, Моллов издейства средства от
Археологическото дружество. Ходих по селата и се върнах с неща, които днес са на-
ценните ни етнографски старини”3.

През 30-те год. на ХХ век Петров поставя начало на събирателска дейност на
шевици, предимно от Шуменския район. Богатата колекция съдържа над 100 броя
шевици с разнообразни везбени орнаменти и колорит. Преобладават шевиците по
месал (кърпи за забраждане) и поли на ризи от Съртските села – Марково, Косово,

1 Петров, В. Какво дължа на г. Моллов.- Освобождение (Юбилеен брой в чест на Иван Моллов)
Шумен. г. V, бр. 175, 6 юни 1948, с. 2-3
1 Пак там, с. 2
2 Пак там, с. 3
3 Пак там
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Кюлевча, Кривня. Благодарение на неговия интерес и усърдие днес в етнографските
фондовете на Регионален исторически музей-Шумен се съхранява богата колекция
шевици от Македония, Софийско, Самоковско, Тревненско, Елховско, Разградско,
Шуменско. Особено ценни за нас етнографите са описанията на шевиците, които Васил
Петров прави много професионално в инвентарните книги на музея. Чрез тези обстойни
описания, до нас достигат много от старите наименования на отделните везани
орнаменти. За трайните и целенасочени интереси на Петров към шевичната
орнаментика по традиционното облекло свидетелствува преписаният му от неговите
съграждани прякор  "шевичката", с който остава известен и до днес.

През 1936 г., по случай историческата седмица в града (12.Х.-19.Х), В. Петров
урежда първата по рода си изложба на домашни тъкани и традиционно облекло от
Шуменския край. През 1945 г. е назначен за уредник в Археологическия музей на
мястото на Иван Моллов.

През 50-те год. на ХХ век Васил Петров Добруджалиев ръководи събирането на
експонати и уредбата на битовата част на къщите-музеи „Лайош Кошут” и „Васил
Коларов”, чийто уредник е до 1954 г. Като музеен работник той публикува свои
изследвания в "Известия на народния музей-Шумен". Известно негово проучване е
"Старият дикиджилък в гр. Шумен"4. Данните, които публикува са много богати на
теренен фактологически материал и спомагат да се осветлят различни моменти от
развитието на дикиджийския занаят в Шумен. Този занаят е единият от двата „златни”
някога занаята в града, първия е терзийство, давал препитание на стотина шуменски
семейства. Много подробно В. Петров проследява технологичния процес на занаята,
неговото овладяване от бъдещия майстор, който преминава през различните степени –
чирак, калфа и майстор. Много ценна за нас е занаятчийската терминологията на този
занаят записана на шуменски диалект. В резултат на задълбоченото изследване на
тъкачните техники при изработването на аби, шаеци, пояси, платна, плетива, дантели,
цветна и бяла бродерия е неговата обширна студия озаглавена "Домашната индустрия
в Шумен"5.

През целия си живот В. Петров събира народни песни, гатанки, пословици,
вярвания и друг фолклорен материал, една част от който днес се съхранява във
фондовете на Държавна агенция „Архиви” – Шумен6. Интерес предизвикват и
събраните поговорки и детски залъгалки. Във фонда на В. Петров откриваме и
направения от него списък на често употребявани изрази от Шуменско, като например:
"не съм те канил с червена бъклица"  –  за неканен и нежелан гостенин;  или пък "то
върви по жилка" – в случаите когато дарба или лоша черта се предаде на някой член от
семейството. Голям е броят и на събраните народни вярвания и обичаи свързани с
народната медицина. Интерес представлява описанието на една лечебна практика на
някой си дядо Топосчо – местен лечител, кореняк шуменец починал на 104 години,
който лекува чрез завъртане, или обръщане с краката нагоре до дънера на орех или
пък чрез поливане, или  потапяне на болния в корито с билки и пепел7.

Като уредник в Шуменския музей В. Петров събира ценни материали свързани с
традиционното облекло от този край. Благодарение на оставената от него информация,
днес ние можем да изградим една по-пълна представа за народното облекло от
Шуменския и Поповския край, за отделни негови елементи и най-вече за шевиците по
тях и местните наименования на орнаменталните мотиви.
В Държавен архив-Шумен се съхранява съставения от В. Петров въпросник за
проучване на традиционното облекло, който той ползва при своите теренни обхождания
и изследвания. Много от въпросите, чрез които Петров събира информация при

4 Петров, В. Старият дикиджилък в гр. Шумен. –В: ИНМШ, 1967, кн. 4, с. 113-124.
5 Петров, В. Домашната индустрия в Шумен. Шумен-Коларовград. –В:.Сборник статии и
материали за миналото на града., Коларовград, 1962, кн. 2, с. 37-64
6 Държавна агенция „Архиви”- Шумен, ф. 638 к
7  Пак там., ф. 638 к, оп. 3, а. е. 14.
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събеседването си с жителите на проучваните райони и днес звучат актуално и в
методологическо отношения са правилно издържани8.

Приносен момент за изучаването на традиционната и празнична обредност в
Шуменско и Варненско имат неговите записки за семейните и календарни празници. В
тях подробно е описан сватбения обичай в с. Аспарухово, Варненско, празнуването на
Коледа, Бабанден, Тодоровден, Заговезни, Архангелов ден в Шуменско и редица други
характерни за тези райони обреди9.

Друг момент от изследователската дейност на В. Петров е свързана със
събирането на старите наименования на махалите в града и историята на тяхното
заселване. В Държавен архив-Шумен се съхраняват негови записки с посочени 20
махали и историческа справка за всяка от тях: Чобан махала /Долната махала/
заселена преди Освобождението от забогатели селяни от околните села; Ермени
махле заселена с арменци; Ченге махле -  това е циганската част на арменската
махала, заселена предимно с цигани мохамедани; Татар махле - татарската част на
града, населена след Кримската война с татари изгонени от Крим; Чифут махлеси -
еврейската част; Стража махлеси, заселена преди Освобождението; Новостраженска
махала, заселена по Освобождението, Къллек махлеси, Печигуштер махлеси /на север
от ул."Любен Каравелов" - тази махала е посочена като най-хигиеничната част на
града/; Арапчуфта махла. За допълване общия изглед на град Шумен в записките си В.
Петров изброява и старите имената на 15 улици. Едни от тях са: Коста сока -  това е
старото име на ул. "П. Волов", Килиена /Сборена/ улица – на нея се намирало
килийното училище за момичета. Наричали я сборена улица, защото там е ставало
хорото на Шуменския сбор. Друга посочена от него улица е Хамбарена улица, на която
се намирал общински хамбар, в който се събира данъка от десятъка на шуменските
граждани 10.

Освен със събирателна и краеведческа дейност, В. Петров се занимава и с
литераторство. Обича не само да чете, но и да пише. Надарен със рядката дарба на
хуморист и фейлетонист, Петров публикува редица разкази и фейлетони на стар
шуменски диалект във вестник „Шуменски вести” и „Шуменско слово” под псевдоним
Ринчо-Минчо. По-известни сред тях са: "Буля Жечка", "Шуменски скици", "Погребението
на леля Калина", "Некога", "Сърцатият Еню" и други11, които имат определено значение
за възстановяване и съхранение диалекта и бита на старите шуменци.

Интерес предизвиква и кореспонденцията на В. П. Добруджалиев с Г. Джумалиев,
В. Денчев, арх. В. Иванов, В. Хлебаров съхранявана в фонда на ДА-Шумен. В
многобройните му писма се дават сведения за отпечатването на Известието на музея,
за хода на музейните работи, за различни шуменски родове и други. В
кореспонденцията си с В. Хлебаров Петров прави по спомени описание на някогашната
ул. „Лайош Кошут”, на намиращите се на нея дикиджийски дюкяни, за хана на Неджеб
бей и Пюсюклиевия хан, за Хлебарската фурна на дядо Милю Македонеца, споменава
имена на стари шуменски занаятчии, събития и личности от тази улица.

Голям е интересът на Петров към мъдростта и хумора на народа, отразени в
пословиците, поговорките и клетвите. В фонда на отдел „Етнография” към Регионален
исторически музей-Шумен се съхранява и направения от него речник на думи,
поговорки, клетви и други изрази характерни за шуменския диалект.

Големият родолюбец и неуморим музеен работник Васил Петров Добруджалиев
ни напуска завинаги на 25.ХІІ.1966 г.

На неговата упоритост и увлечение към бита на шуменци се дължи издирването
и събирането на стотици автентични фотографии, стари писма и документи, книги,
занаятчийски инструменти и изделия, народно облекло. Благодарение на неговото

8  Пак там., ф. 638 к, оп. 2, а. е. 33.
9 Пак там., ф. 638 к, оп. 2, а. е. 16.
10 Пак там., ф. 638 к, оп. 1, а. е. 5
11 Шуменски вести, 1931 г., бр. 66, 67, 92, 93, 95, 96, 98, 100; 1932 г., бр. 30, 31, 33, 35, 38, 46, 48
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усърдие и интерес към миналото, той създава богата и разнообразна за времето си
сбирка, с която се поставят основите на сегашния фонд на отдел "Етнография".

Васил Петров Добруджалиев (1892-1966)
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МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ – ГЕНЕРАЛЪТ И ЧОВЕКЪТ

Павлина Владева

MIKHAIL DMITRIEVICH SKOBELEV – THE GENERAL AND THE PERSON

Pavlina Vladeva

Summary

The target of the research is General Mikhail Dmitrievich Skobelev as a person and in regard
to his military career. The topic is presented in a non-conventional way by means of new
sources of information. New and less known memoirs from Russia and Bulgaria have been
used to reveal the fate of Skobelev, his personality, his career and his family.
At the beginning of the Russo-Turkish War of 1877-78 he volunteers in the active army.
Endowed with a commanding talent and with a strive for victory, he performs marvelously
during the siege of Lovech and the third battle of Pleven whereas his crossing the Balkan
Mountain Range and the Sheynovo operation make him renowned throughout Russia. He has
an enormous contribution in settling the outcome of the Bulgarian Liberation War. Genereal
Skobelev is one of the most significant figures in Russian and Bulgarian military history

„Великите хора се оценяват първо от техните съвременници. И ги оценяват не
само и не толкова по думите им, колкото по делата им…

Великите за своето време се оценяват и от потомците. При това всяко следващо
поколение им дава собствени оценки, които постоянно се видоизменят под
въздействието на актуалния исторически процес. И колкото по-далечна е епохата от
времето на техния живот и дейност, толкова по-ярко и значително изпъкват техните
деяния и подвизи за слава на отечеството,  както и делото,  на което те са се били
посветили.”(Гусаров 2009, 1 http://geom-bg.com/?p=15559).

В началото на ХХ век се прави допитване до неграмотните руски селяни като се
задава въпроса. Кои исторически личности знаят? „И мужиците, които по онова време
наброявали 90 на сто от населението на Русия, отговаряли, напрягайки паметта си
Стенка Разин, Емелка Пугачов... Катерина (Екатерина)... Суворов, Кутузов, Скобелев...
Александър, Царят-Освободител. Така в същинската народна памет са се запечатали
три имена от ХIХ век: на Кутузов, Скобелев и Александър II. От тях Кутузов е
победителят на Наполеон, покрит с неувяхваща слава в началото на века, а Скобелев и
Александър II са извършили своите велики дела през втората му половина,
превръщайки се действително в истински народни герои на Русия...” (Гусаров 2009, 2-3
http://geom-bg.com/?p=15559). Отношението към тяхната памет на официално ниво
корено се променя след болшевишкия преврат от 1917 г. По предложение на Ленин
Съветът на народните комисари утвърждава на 12 април 1918 г. декрет „За премахване
на паметниците издигнати в чест на царете и техните слуги и изработване на проекти
за паметници на Руската социалистическа революция”. Той поставя в цялата страна
началото на кампания по изкореняване от народната памет на имената на великите
руснаци от миналото, събаряне и преименуване на градове, площади и улици,
наречени в тяхна чест и издигнатите им паметници. „Владимир Илич изобщо не
можеше да търпи паметниците на царе, велики князе, прославени царски генерали.
Много пъти той казваше, че победилият народ трябва да събори цялата тази мерзост,
напомняща за самодържавието. По предложение на Владимир Илич през 1918 г. в
Москва бяха съборени паметниците на Александър II в Кремъл на Александър III до

http://geom-bg.com/?p=15559
http://geom-bg.com/?p=15559
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храма на Христос Спасителя, на генерал М. Д. Скобелев.”(Гусаров 2009, 3 http://geom-
bg.com/?p=15559).

Паметникът на генерала е построен с народни средства, открит е 1912 г.
Издигнат е на Тверския площад, преименуван на Скобелев. Скулптор на паметника е П.
А. Самонов. Централна е фигурата на белия генерал на кон около него са фигурите на
войници.

В годините на тоталитаризма името и паметта за Скобелев се изтрива от
народното съзнание. През 1993-94 г. по случай 150 години от рождението му се
провеждат Скобелеви четения в няколко руски града. Юбилейни материали се
поместват във вестници и списания. Провеждат се научни конференции.
Радиостанциии и телевизии му посвещават свои предавания. Каква ирония на
съдбата? Милиони руски граждани за първи път от много десетилетия насам си
спомнят за своя велик сънародник, а други за първи път чуват за него. В България
името и делото на славния генерал не е забравено и неговата памет се тачи.

Михаил Дмитриевич Скобелев е ярка, но сложна личност, в която е събрано и
изкристализирало великото и противоречиво развитие на Русия през ХIХ век. На своето
родословие придава малко значение считайки, че високият произход никога никого не
прави велик. Има основания да се предполага, че родът Скобелеви води началото си
от шотландски емигранти, преселили се в Русия под фамилията Скобелей.

Той е роден в семейството на потомствени военни. Дядо му - Иван Никитич
Скобелев (1778-1849) има шеметна военна кариера продължила 44 години. Той
изминава пътя от екатеринински войник до николаевски генерал. Роден е в
Ставрополска околия на Самарска губерния в семейството на сержанта Никита.
Детството му бедно и нерадостно, преминава в Оренбургския край. Баща му умира,
когато е дете, възпитава го майка му, която е религиозна жена.

Започва военната си служба на 14 години като волнонаемен през 1792 г. На 17
години е сержант, по-късно вахмистър на Оренбургския драгунски полк. Неговата
стихия е войната. През 1804 г. е офицер, през 1806 г. е подпоручик от 26 егерски полк.
По време на войната с Швеция 1808-1809 г. в битката при Кирк Коуртан е силно
контузен в гърдите, от дясната си ръка загубва два пръста, а третият е раздробен.
Участва в 20 сражения и получава звание щабс-капитан. Награден е с ордените „Свети
Владимир” - IV степен с панделка и златна шпага с надпис „За храброст”.

Получените рани, които е получил не му пречат да участва в Руско-турската
война 1806-1812 г. Отличава се при превземането на Силистра и Шумен и получава
орден „Света Ана” – III степен.

По време на Отечествената война 1812 г. служи при генерал-фелдмаршал М. И.
Кутузов и става негов старши адютант. Участието в сражението при Бородино в
боевете при Тарутин, Мали Ярославец и Красное донасят на Скобелев ордена „Света
Ана” – II степен с диамантен знак и му осигуряват бързо издигане по служебната
стълбица от майор до полковник на лейбгвардейския Литовски полк. За легендарния
подвиг при Бородино император Александър I го удостоява с потомствена дворянска
титла и с поста комендант на Петропавловската крепост.

Във войната от 1814 г. командва Рязанския пехотен полк. В боевете при Реймс
успява да отхвърли три пъти френската кавалерия, проваляйки замисъла на Наполеон
и да влезе в града. Награден е с орден „Свети Георги” IV степен. За превземането на
Париж получава „Свети Владимир” - III степен с панделка и пруският орден „pour la
merite”. От 1817 г. е генерал-майор, командир на Трета бригада на Втора Гренадирска
дивизия.
Благодарение на брака си с Надежда Дмитриевна Дурова, получава като зестра имение
и хиляда души крепостни селяни.

От 1821 г. е генерал-полицмейстер на Първа армия.
1828-29 г. е началник на Трета пехотна дивизия с чин генерал-лейтенант. През

1831 г. при потушаване на въстанието в Полша, в сражение при Минск загубва лявата
си ръка. Награден е с орден „Свети Георги” III степен.

http://geom-bg.com/?p=15559
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От 1837 г. излиза в оставка и живее в имението Чернишини.
През 1842 г. получава орден „Св. Александър Невски”. Произведен е в чин

генерал от инфантерията 1843 г.
Известен е и като оригинален военен писател и драматург, подписващ се с

псевдонима „русский инвалид”. Обикновеният руски войник е основен герой в неговите
произведения. Първата му книга „Подарък на другарите или кореспонденция на руските
войници през 1812” е публикувана през /1833/, „Беседи на руския инвалид” /1838/,
„Писмо от безръкия до безногия инвалид” /1839/, пиесите: ”Кремньов – руският войник”
и „Сцени в Москва”. Парите от издаването на последната книга „Кореспонденция и
разкази на руския инвалид” /1838/ И. Скобелев дарява на Петербургската детска
болница.

През /1839/ е назначен за комендант на Петропавловската крепост, където
остава до смъртта си на 19 февруари 1849 г.

Синът на Иван Никитич – Дмитрий Иванович Скобелев (1821-1880) избира също
военната кариера. Завършва школата за гвардейски подпрапорщици и кавалерийски
юнкери. През 1846 г. е назначен за адютант на военния министър генерал-адютант княз
Чернишов. През 1849 г. взема участие в Унгарския поход. За бойни заслуги и храброст
е награден с орден „Свети Владимир” IV степен с панделка и с австрийския орден на
„Желязната корона” III степен.

По време на Кримската война 1853-1856 г. е командирован в Севастопол. По-
късно участва във военните действия на Кавказкия фронт. Достига до чин генерал-
лейтенант и става кавалер на ордените „Свети Владимир” III степен и „Свети Георги” IV
степен.

Дмитрий Иванович се жени за дворянката Олга Николаевна Полтавцева /1823-
1880/ - дъщеря на помещик. Семейството има 4 деца: първородният син Михаил и 3
дъщери – Надежда, Олга и Зинаида. Майката полага неимоверни усилия за да задоми
за най-изгодни партии своите три дъщери. Най-голямата - Надежда се омъжва за княз
К. Е. Белоселски-Белозерски. През 1904 г. тя е учредителка на Скобелевския комитет.
Средната - Олга става съпруга на В. П. Шереметиев, който е строител и собственик на
най-приказния замък в Руската империя, в имението Юрино край Нижни Новгород. Най-
малката – Зинаида се сродява с царското семейство като се омъжва за Евгени
Романовски княз Лейхтенбергски. Той е племенник на Император Александър II. Син е
на Великата княгиня Мария Николаевна и херцог Максимилиан Лейхтенбергски, който е
син на доведения син на Наполеон, Евгени Богарне. Трите красиви и блестящи сестри
на Михаил Скобелев, сродявайки се с представители на висшата руска аристокрация,
осигуряват по-благоприятни възможности за бъдещата му военна кариера.

Дмитрий Иванович е бил доста ограничен човек, суров и твърде пестелив, дори
скъперник. Единствената му цел е била, да натрупа огромно състояние. Отношенията
със сина му Михаил са хладни и сдържани.

„Скобелеви са собственици на около 40 хиляди хектара земи. Това било доста
обширно владение... средният парцел, получаван от селяните след премахване на
крепостното право, бил в рамките на 4,5 хектара... Дмитрий Иванович бил пресметлив
стопанин с голяма неохота плащал разходите на жена си и децата; на своя единствен
син, когато той станал офицер, всеки месец давал „заплата” 1250 рубли... в сравнение
със заплащането на един армейски офицер ... 555 рубли.” (Гусаров 2009, 3-4.
http://geom-bg.com/?p=16661).

Олга Скобелева като представителка на петербургското общество носи всички
негови позитиви и негативи. Гъвкавият й ум и позволява много бързо да се ориентира в
обстановката. Упорита и честолюбива, тя преследва целите си докрай. Вероятно много
от своите качества тя е предала на сина си. Майчината любов го съпровожда цял
живот. „Тя единствена ме разбира, единствена ме цени, ех ако тя можеше можеше да
живее с мен постоянно.”

Благодарение на необуздания си темперамент, от юношеска възраст Михаил
причинява много грижи и огорчения на майка си:

http://geom-bg.com/?p=16661
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„На Олга Николаевна и се налага да прави много усилия, и да лети из Петербург,
за да намали впечатлението от една или друга постъпка на младия Скобелев... Много
пъти от своите значителни средства тя покривала дълговете на Михаил Дмитриевич,
пред вид суровия отказ на бащата, да плати за безпътното момче по неговото мнение.
Дори стъпвайки здраво на земята, получавайки в бой на 32 години чин генерал-майор и
Георги 3-та степен, Михаил Дмитриевич не успокоява тревогите на майка си за по-
нататъшния служебен път. Напротив, бързото издигане на Скобелев му създава много
врагове и изкусно скалъпената интрига го хвърля 1877 г. в пълна царска немилост. Този
път задружните усилия на майката и двамата чичовци Адлерберг и Баранов не могат
нищо да направят, ако Скобелев със своите подвизи на Турския тетър не доказва
своите права за високите награди, получени от него в Туркестан.

Получавайки от всички страни известия за забележителните подвизи на
Скобелев през войната 1877 г., Олга Николаевна се отдава с цялата разпаленост на
характера си на нова дейност... Тя се гордее с титлата майка на Белия генерал и героя,
работи неуморно по организацията и помощта за болните и здрави войни, макар, че и
тази помощ има личен егоистичен характер: събраните значителни средства с нейното
посредничество пожертвования като вещи и запаси, изпраща не въобще в театъра на
войната, а именно в 16 дивизия, която командва сина, и с това издига тази дивизия
сред редица други, и помага да я смятат в армията за изключителна, Скобелевска.”
(Куропаткин 1998, 155).

Амбициозната майка не се спира пред нищо за да увеличи популярността на сина
си. Дори дава средства за напечатване на гравюри с неговия образ за
разпространяването им сред народа. Тръгва по пътищата на войната, в България, там
където воюват с оръжие съпругът и синът й. С цялото си благородно сърце се отдава
на разностранна благотворителна дейност. Включва се много активно, защото
спасеният човешки живот е висша форма на благодетелност: „помощ на ранените,
организиране на болницата, приюти за българските деца-сираци, събиране на средства
в полза на борците за свобода, създаване на женски общества.” (Кучеренко, Зубков
1977, 4).

Олга Николаевна дори се намесва в политиката. Отива в Народното събрание в
Пловдив, посрещната възторжено като майка на руския вожд, герой и любимец на
българите. Тя „преживява и приема твърде присърце всички въпроси за устройството
на българите и съдбата на Румелия за организацията на народната войска в Румелия,
на няколко пъти на Михаил Дмитриевич се налага да спре своята майка, дори я моли да
се оттегли в Русия. Може да се помисли, че този път майчинското честолюбие на Олга
Николаевна е отишло толкова далече, че тя е смятала за възможно, да види сина си
първоначално като генерал-губернатор, а след това княз на България и Румелия и
накрая като обединител на всички славянски земи на Балканския полуостров в една
силна държава.”(Куропаткин 1998, 155).

Като дама-патронеса Олга Скобелева оглавява Балканския отдел на Руския
Червен кръст и създава БЧК. Тя пристига в Пловдив и дарява на сиропиталището в
града 20 000 златни рубли. Снабдява болниците в България с лекарства.
Възнамерявала е да купи чифлик в Чирпан и да направи приют за сираци по
европейски образец. Вечерта на 6 юли 1880 г. Скобелева, съпроводена от директорката
на болницата Смолякова, прислужницата си, офицера Петров и унтерофицера Иванов
тръгва от Пловдив. Носела е 8 000 фунта стерлинги. На 6 километра от града са
присрещнати от българо-руска банда от руския офицер – капитан Алексей Узатис
/капитан от Румелийската полиция/ и още двама негови приятели. След като не
откриват парите, А. Узатис съсича Скобелева, всички са избити, с изключение на
ранения унтерофицер Иванов, който успява да стигне до Пловдив. Повиканата
жандармерия настига виновниците, които оказват съпротива и ги разстрелва, а А.
Узатис се самоубива.

Днес в Пловдив може да се види паметник на руска жена, превърнала се в
символ на милосърдието. Тя е прегърнала с майчинска нежност две български деца.
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На постамента е написано: „На Олга Николаевна Скобелева от вечно признателния
град Пловдив.”

Михаил Дмитриевич Скобелев е роден в Санкт Петербург на 29 септември 1843 г.
Дядото Иван Никитич Скобелев е бил основна фигура при домашното възпитание на
внука си Михаил.

Първоначално малкият Михаил се възпитава в къщи от немски гувернант. Тъй
като не са били в добри отношения, в момчето отрано се оформя германофобия. По-
късно той е изпратен в парижкия пансион на високообразования Дезидери Жирарде,
който става за Скобелев идеал за благородство и честност. Той развива в него
религията на дълга. Пристига в Русия и повече не се разделя с него. По време на
войните, дели с него походния живот. След майка си той е най-привързан към
Жирарде.

Във Франция получава добра общообразователна основа и висока обща култура.
В лицея в Париж Михаил изучава езици и изящни изкуства. Музиката, танците и
рисуването не го интересуват. Езиците му се отдават. Той смята, че „Всеки обогатил се
от владеенето на езици става толкова пъти културен човек, колкото езика е успял да
научи”. По-късно Скобелев говори на 8 европейски езика /на френски като на родния си
руски/. Чете в оригинал произведенията на Балзак, Шеридан, Спенсър, Байрон, Шели.
От руските автори той обича Лермонтов, Хомяков, Кириевски.

През 1861 г. Михаил постъпва в математическия факултет на Петербургския
университет, но поради студентски вълнения е затворен, и той го напуска.

Семейните традиции вземат връх. Насочва се към военната кариера. Подава
молба до Александър II за зачисляването му в Кавалергардския полк като
волнанаемен. На 22 ноември 1861 г. 18-годишният Скобелев произнася клетва за
вярност пред царя и Отечеството и с настървение започва да постига азовете на
военното дело. През 1862 г. получава първия си офицерски чин - портупей-юнкер, а
1863 г. е произведен в корнет /поручик/. Поради травми преминава в леката кавалерия
в лейбгвардейския Гродненски полк. Ето как са го видели неговите другари от полка,
според техните спомени: „Той бил подчертано чистоплътен малко нещо гнуслив, дори
прекомерно взискателен. Употребявал парфюми. Свирел на роял, пригласяйки с не
особено силен баритон. Репертоарът му включвал, между впрочем, много песни на
европейските и азиатските народи, всяка от които той изпълнявал на езика на
оригинала. Не играел карти и забранявал това на подчинените си. От напитките
предпочитал леките кавказки вина, най-много обичал шампанското. Водка и
концентрати не пиел. Всички мемоаристи подчертават, че много четял.” (Гусаров 2009,
4. http://geom-bg.com/?p=16661).

Михаил Скобелев заминава в отпуск при баща си в Полша, но по пътя се
присъединява към Преображенския полк, преследващ полските въстаници 1863-1864 г.
През 1864 г. е вече поручик. За проявен военен талант и мъжество получава първата си
награда – орден „Света Ана” – IV степен и златна шпага с надпис „За храброст”.

За да натрупа практически боен опит, прекарва отпуските си в горещите точки на
Европа, където има военни конфликти. През 1864 г заминава за Дания, където се води
война между Дания и Прусия. Изучава нововъведенията във военната техника, като
участва в бойните действия.

Участва и във войната в Сардиния. От двете си участия се връща с
чуждестранни награди.

През 1898 г. е издадена историята на Гродненския полк, чиято слава и чест е
Скобелев. В нея четем: „Извън службата Михаил Дмитриевич често се посвещавал на
любимото си занятие с военна история. Това не било повърхностно четене, а обстойно
изучаване на предмета с пергел в едната и молив в другата ръка с плановете, които
често заемали половината стая, и над които младият Скобелев лежал на пода по цели
дни, като се заключвал от другарите, които му пречели.” (Гусаров 2009, 5. http://geom-
bg.com/?p=16661).
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Бойните другари помнят младия Скобелев като истински хусар–романтик, храбър
кавалерийски офицер и истински джентълмен. Владеещ чужди езици, той е изпращан с
дипломатически поръчения в Париж, Берлин, Виена, Дрезден, Торн.

През 1866 г. постъпва в Николаевската академия на Генералния щаб. Това е
времето на разцвета на академията, в която преподават такива видни военни учени
като: Г. Леер, М. Драгомиров, А. Пузиревски. Скобелев се учи ту прилежно и упорито, ту
отсъства от лекции и се отдава на бохемски забавления. Професор Г. Леер открива
изключителния му военен талант и с цялото си внимание го опекунства. По време на
държавните изпити по практика, на въпроса на генерал-лейтенант Г. Леер. Къде е най-
подходящото място за преминаване през река Неман? Без да философства, и да мисли
дълго, Скобелев се качва на коня си, и от място се хвърля в реката. Благополучно я
преплува в двете посоки. Според него реките се форсират, там където е нужно, а не
там където е най-удобно. По същия начин преминава 1877 г и река Дунав. По-късно
генералът изиска в неговите кавалерийски полкове, водните прегради да се
преодоляват от всички. Този особен случай му дава възможност, да бъде в числото на
26 офицера, зачислени в генералния щаб, като той е 13 по ред.

От 1868 г. капитан Скобелев е назначен в щаба на Туркестанския военен окръг
при генерал-адютант Константин Петрович фон Кауфман, който е главнокомандващ и
генерал-губернатор на цялата Туркестанска територия. От 1869 г. започва
Средноазиатския период в професионалната му кариера, който го прави известен в
цяла в Русия. В Ташкент – столицата на генерал-губернатора, Скобелев изучава
местните начини за водене на бой. Прави разузнавания, участва в малки сражения по
бухарската граница, в които показва лична храброст. Възниква конфликт с друг офицер,
и невъздържаният Скобелев го извиква на дуел. Заради това своеволие през 1870 г е
изпратен на разпореждане на Кавказката армия в Красноводския отряд като командващ
кавалерията. Поради самоволни действия е отчислен от полка и 11 месеца е в отпуск.
През 1872 г. е зачислен към главния щаб „за писмени занятия”. Изпълнява поръчения в
Ковенска и Курляндска губернии. По-късно вече като подполковник е назначен щаб-
офицер за поръчения при щаба на Московския военен окръг.

Средна Азия го привлича като магнит и през пролетта на 1873 г. Скобелев
участва в Хивинския поход в Мангишлакския отряд на полковник Ломакин, отначало
като доброволец. По-късно като командир на авангарда прави рискован преход от
Каспийско море да границите на Хивинския оазис. Условията са непоносими: 40
градуса горещина и липса на вода. В едно от сраженията получава 7 рани от пики и
шашки. Съперничеството между различните отряди изиграва лоша шега. На 29 май
1873 г. точно, когато Туркестанският отряд на генерал Кауфман влиза с церемониален
марш в град Хива, приет покорно от всички власти и посрещнат от народа, отрядът на
Верьовкин щурмува Шахабадската градска порта. За съжаление в тази акция Скобелев
играе важна роля. Вместо получаването на Георгиевски кръст, тази постъпка му донася
заслуженото недоволство на генерал Кауфман. През 1873 г. е награден с орден Св.
Георги IV степен. Това е и един нов повод за другарите от Генералния щаб, да мислят,
че Скобелев е кариерист и не подбира средствата за постигане на целите си. А
противниците му отново се съмняват в неговата храброст. За да заглади
впечатлението, Скобелев получава разрешение от генерал Кауфман да направи
разузнаване до Артакуя. Той, преоблечен като туркмен с 4 водачи-туркмени оцелява по
чудо. Изпълнява задачата точно, като прави описание, използвано през 1880 г. при
Ахал-Текинската експедиция.

Като участник в Хивинския поход 1873 г. получава прозвището Ак-паша (Бял
генерал) – облечен целия в бяло, на бял кон, сякаш е омагьосан против куршумите, той
приживе се превръща в легенда.

По-късно 1874 г. се сражава във войната в Испания на страната на войските на
дон Карлос. На място изучава бойните условия в планините, атаката и отбраната на
планинските позиции и заграждения.
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В личния живот на Скобелев настъпва промяна.  Майка му -  Олга урежда брак с
княгиня Мария Николаевна Гагарина /1850-1906/. Тя е любима придворна дама на
императрицата. На пишната сватба, състояла през 1874 г., присъстват височайши
особи. Но спокойният семеен живот не е бил по вкуса му. След няколко месеца
съпрузите се разделят, а по-късно се развеждат. Скобелев изповядва философията,
че: „в сърцето няма място за два бога. Войната и семейството са несъвместими
понятия.” Според него, истинският военен не трябва да се привързва силно към жените
и дори да създава семейство.

На 22 февруари 1874 г. е произведен в чин полковник, а на 17 април е назначен
за флигел-адютант и е зачислен в свитата на Негово Императорско Величество.

През 1875 г. в състава на отряда на генерал Кауфман, Скобелев, като командващ
казашката конница участва в акцията против Кокандското въстание. Благодарение на
неговите решителни действия е превзет град Махрама в Кокандското ханство. Той
провежда уникалната Алайска експедиция, по време на която войските извършват
преходи през проходи на височина 4 000-5 000 метра. На 18 октомври за бойни отличия
е произведен в чин генерал-майор. Назначен е за началник на охранителния отряд /10
роти, 16 оръдия, 6 казашки ескадрона, 1 ракетна батарея/. Това е първото
самостоятелно военно поръчение. Той се грижи за прехраната, почивката и е
справедлив спрямо войниците. Доверието между младия командир и подчинените
расте в съвместния боен живот. Отнася се с нужната отговорност и със силата на своя
характер. Проявява забележителна храброст, съчетана с благоразумна придвидливост.
Демонстрира организаторски талант и задълбочено познание в областта на тактиката
на азиатците. За кратко време успява да сплоти отряда и да го направи непобедим.

В личния му живот от това време се проявяват негативни страни, като гуляи,
фамилиарничене с подчинените, груб език и похождения с леки жени.

На 19 февруари 1876 г. Кокандското ханство е присъединено към Руската
империя и е образувана Ферганска област. От 2 март 32-годишният Скобелев е
назначен за военен губернатор и командващ войските, проявява се като великолепен
администратор. Основава сред пустинята благоустроен по европейски образец град
Маргелан, по-късно, наречен на него Скобелев – /1910-1924/, а след това е прекръстен
на Фергана. За участието си в похода е награден с орден „Свети Владимир” III степен с
мечове, орден „Св. Георги” III степен и със златна шпага с брилянти с надпис „за
храброст”.

Скобелев пристига в Средна Азия с пагони на капитан, а след 7 години се  връща
в Петербург като генерал-майор. Славата го следва. Но, около него винаги има много
завистници, които скалъпват доноси с тежки обвинения, че е твърде честолюбив, че
води невъздържан начин на живот. Дори, че е присвоил държавни пари. Отстраняват го
от длъжността военен губернатор на Фергана, макар, че по-късно е оправдан.

Генерал Скобелев започва участието си в Руско-турската война 1877-1878 г. като
доброволец в щаба на началника на 14-та дивизия генерал Михаил Драгомиров.
Участва при форсирането на река Дунав при Свищов.
Генерал Скобелев помага на Предния отряд на генерал Йосиф Гурко при овладяване
на Шипченския проход.

По време на Втория щурм за Плевен командва казашка бригада при баща си
Дмитрий Скобелев, който е командир на казашка дивизия. При Третия щурм му е
поверен сборен отряд от части от 2-ра пехотна дивизия и 3-та стрелкова бригада. По-
късно е назначен към щаба на главнокомандващия, великия княз Николай Николаевич.

Скобелев е рядко справедлив към своите подчинени. Между него и войника не
съществува психологична бариера. Войнишката любов към него е изключителна,
наричат го „солдатският генерал”. Дори тежко ранените и умиращите произнасят името
му. На войнишката любов Скобелев отговаря с обаяние и загриженост. Когато
генералът минава покрай скобелевските траншеи, на войниците е заповядано да не
стават: „На войника е нужна почивка. Ако войникът ще скача, генералът не трябва да се
показва на позицията, войникът не е ли отпочинал вечно ще бъде уморен.” (Немирович-
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Данченко 1993, 121). Най-високото отличие за войниците е „Храбър като Скобелев”.
Според Скобелев военен талант притежава този командир, който жертва възможно
най-малко хората си и постига най-големи резултати с възможно най-малко загуби. Той
вдъхва у войниците любов към военната служба и преклонение пред дълга. Истински
вярва в огромното значение на войника и винаги го защитава: „Братчета аз съм ви,
задължен! Това всички вие направихте. Моите кръстове са ми дадени заради вас.”
(Немирович-Данченко 1993, 171).

През цялото време след превземането на Зелените възвишения, чак до падането
на Плевен, Скобелев е в приятелски отношения с войниците си. И не само със своите,
но и също с чуждите. Той никога не търси евтина популярност, а дава личен пример
във всяко отношение, внушава смелост. Той не се ограничава с биваци и траншеи.
Много пъти Скобелев върви пеша с група войници от резерва, отиващи да попълнят
изчезващите при Плевен полкове.

„Скобелев слиза от седлото и се присъединява към „хребетите”. Започва беседа.
Войниците отначало мънкат и се стесняват, след това на генерала се отдава да ги
раздвижи и, беседвайки съвършено сърдечно, те стигат до позициите. В края на
краищата, всеки такъв войник, попадайки в своя батальон, носи заедно с това и
новината за достъпността на белия генерал, за неговата любов към тази сива,
невидима, но упорита сила. Армията, по такъв начин, още не познавайки Скобелев
започва да му се отплаща за любовта – с любов.” (Немирович-Данченко 1993, 171).

Скобелев - любимецът на войската притежава тайнствена дарба, да влияе на
масите,  да ги подчинява на своята власт и да им внушава стихийна любов и доверие
към себе си. Благодарение на нея той се откроява сред другите военачалници, тя е
причина за неговата необичайна популярност.
Алексей Куропаткин е сподвижник и несменяем началник-щаб при генерал Скобелев по
време на Освободителната война. По-късно воюват заедно в Туркестан. Освен колеги,
те са и добри приятели. В мемоарите си „70 години от моя живот” Куропаткин му отделя
специален очерк. Според него белият генерал притежава дарба, която го прави
единствен и неповторим: „Само благодарение на такава дарба, появяването на
Скобелев в най–тежките минути на боя, не остава незабелязано от войската.
Отстъпващите се връщат, лежащите стават и тръгват след него на смърт. Неговото
гръмко „напред деца” дава на всички нови сили... Доверените лица на Скобелев го
обожаваха, бяха влюбени в него, и всеки от младежите без да се замисли би отдал
живота си за него. Тази свещена и тайнствена дарба – да влияе на масите и да им
предава своята решимост, създава толкова силна нравствена връзка между войската и
Скобелев, че за нея нищо не е било невъзможно, нищо не е загубено, докато самият
Скобелев не се усъмни в успеха. И само с тази връзка, може да се обясни онази
необикновена упоритост, с която нашата войска под началството на Скобелев се
сражаваше и умираше при Плевен и в другите боеве. След приключването на боя,
Скобелев отново беше пример за подражание като искаше да запази резултатите от
боя и грижи се за ранените, за устройване на частите, които са се сражавали в
донесенията си Скобелев никога не омаловажаваше заслугите на подчинените си и
понякога дори им приписваше това, което е направил самият той.” (Куропаткин 1998,
165-166).

Скобелев е добър военен педагог и психолог. Той развива във войниците
чувството за собствено достойнство, гордее се с тях. В неговите бойни полкове
телесните наказания са забранени и той е безпощаден към офицерите, които бият.
Държи на реда, непримирим е с нередностите и техните извършители: „Ще ви моля в
моя отряд това да не правите... Сега се ограничавам със строго мъмрене – следващия
път ще трябва да взема други мерки. Онзи започна да се оправдава, да се опира на
дисциплината, на глупостта на войника, на необходимостта от юмрук по зъбите.
Дисциплината трябва да е желязна. В това няма никакво съмнение, но то се постига
чрез нравствен авторитет на началника, а не чрез бой... Срам, полковник, срам!
Войникът трябва да е горд с това, че защитава родината си, а вие биете защитника
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както се бие лакей!.. Отвратително...Днес и лакеите не се бият... А що се касае до
глупостта на войника – то вие лошо ги познавате... Аз много съм задължен на здравия
смисъл на войниците. Необходимо е само да умееш да ги чуваш...” (Немирович-
Данченко 1993, 55).

По-късно, когато командва дивизия той изгонва, току-що назначен при него
командир на полк и го праща писар в щаба, тъй като в името на дисциплината, „започва
от първия ден да култивира войнишките зъби”.

Генералът цени, пази и подкрепя войниците. Той познава добре техния бит и
живот, и затова те го наричат „нашият Скобелев”. Той счита за свой свещен дълг
грижата за подчинените. Вижда и познава всяка тяхна нужда. Постоянно се грижи за
осигуряването на прехраната им: „Той ги хранеше дори в разгара на боя. В това време,
когато другите началници преди започване на боя изпращаха кухните на своите части
възможно по-далече, опасявайки се при отстъплението ще попаднат в ръцете на
противника, Скобелев, напротив мислейки преди всичко да осигури победата,
придвижваше колкото е възможно кухните към бойните линии, изискваше непрекъснато
да се вари храна и походните баки с горещата храна да се карат дори на предните
позиции. Трудно е да си представиш, как успокояващо и ободряващо действаше
появяването на позициите на ротната каруца с баките, напълнени с гореща храна или
бъчвата с вода. Изморените, изнервени бойци оживяваха, не толкова от радост, че ето
сега ще утолят глада, колкото съзнавайки, че за тях се грижат, че не са забравени.”
(Куропаткин 1998, 165).

Скобелев както и другите военачалници не е доволен от снабдяването на
армията от интендантските служби. Той разсъждава, че: „Ако войникът получава при
мен хляб и месо колкото си иска, чай и водка, ако за моите офицери няма жалби
отникъде, ако населението е доволно от тях – какво ме засяга другото.

И действително, неговия войник го хранеха, както никъде не хранеха. Най-малко
боледуваше неговата дивизия, и след Балканския преход и двудневния бой под
Шейново сред изтощените, бледни и гладни други отряди скобелевският отряд се
представи пред главнокомандващия в такъв вид, че Великият княз се изуми и
възкликна: Кои са тези червенобузестите!.. Изглеждат, напълно сити... Слава Богу, поне
едни не приличат на мъртъвци.” (Немирович-Данченко 1993, 172).

Вече като командир на 16 дивизия Скобелев на 13 декември 1877 г. започва
похода за преминаването на Балкана през Имитлийския проход, който по трудност се
сравнява с алпийския поход на Суворов. Помощта, която оказват българите е
неоценима. Известният български писател и поет П. Р. Славейков превежда през Стара
планина отряда на генерала. Той става свидетел на шипченската победа и го
придружава до Сан-Стефано. Предварителната подготовка и грижата за храната и
облеклото на обикновения войник подпомага крайната победа при Шейново: „Той
закупил за своя сметка на войниците топли дрехи, превъоръжил ги с трофейни
винтовки, на всеки полк купил по 60 крави, заповядал всеки войник да носи със себе си
сухо одеяло. Над такива приготовления много от офицерите се надсмивали. Но
практиката показала, колко прав е бил Скобелев. По време на похода върху кравите
били поставени боеприпасите и продоволствието. Това облекчило твърде много
войниците. Когато настъпила студената зимна нощ, войниците наклали огньове,
сготвили от кравите топла вечеря. Така в продължение на 3 денонощия те поддържали
свежи силите си и неочаквано излезли в тила на турците...” (Кучеренко, Зубков 1977, 4).

Полковник Духонин, чийто отряд е разположен на връх Св. Никола на
Шипченския проход, сравнява в своите спомени грижите, които са полагали за
войниците двамата генерали Радецки и Скобелев. Разказва как поради нехайство
умират повече от болести и измръзвания, отколкото в сраженията: „Нито в една
траншея не можеше да се разгърне огън, дрехите на всички офицери и войници
представляваха... плътна ледена кора... войниците с извънредни усилия поддържаха
оръжието изправно... Армията на Радецки загуби от измръзване и болести повече
войници, отколкото в боевете. Радецки не обичаше много да посещава войниците.
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Знаеше само да рапортува до началството: „На Шипка всичко е спокойно” Ето така
„спокойно” от проблемите със студа руснаците загубиха на Шипка около 11 000 човека
болни и измръзнали. Но нашата войска „стоеше” на Шипка не напразно – тя здраво
държеше прохода през Балкана. Скобелев воюваше не само героично но и... стопански
Много неща се промениха, когато с работата се захвана Скобелев. Получил от Радецки
указание да подготви колона за преход през Балкана, той се се разгърна с цялата си
сила. Захвана се с грижата за войниците: заповяда да се закупуват ботуши, полушубки,
топло бельо, продоволствие и фураж за добитъка. А освен това генералът се погрижи
за замяна на тежките войнишки раници с леки памучни торби, в които по негова
заповед всеки редник мъкнеше със себе си... суха цепеница. И нищо, че щабаджиите се
надсмиваха над генерала – „интендант”: затова по време на прехода през Балкана в
отряда нямаше нито един измръзнал. А в други отряди хората продължаваха да
напускат строя” (Христофоров 2009, 4-5. http//www.bas-bg.org/new/hrono-r-t-v.html).

След победата при Шейново Вейсел паша предава сабята си на генерал
Скобелев. Генералите Радецки и Святополк-Мирски са наградени с ордени, а белият
генерал е удостоен с трета сабя „За храброст”. Но когато се взема решение да се
продължи настъплението, отново той е избран да командва авангарда.

Войниците-скобелевци са съвършено отделни типове в армията. Те се гордеят
повече с името си отколкото с ордените си. Облеклото им е по-чисто, и повече се
грижат за себе си. Те ходят козирувайки, не се стесняват да кажат, че са юнаци и при
никакви обстоятелства не уронват авторитета си.

„Какви са тези петли”, „пък и контета” – изтръгваха се възклицания у тези, които
още не бяха запознати с тях. Към войниците от другите отряди, дори към гвардията – те
се отнасяха с някакво превъзходство...” (Немирович-Данченко 1993, 172). Ако някой от
чуждите генерали пита войниците: „Вие от коя дивизия сте? Те не назоваваха нито
дивизията, нито полка, нито ротата. Всички имаха един отговор: Ние сме – скобелевци,
ваше-ство!.. И в малкото думи звучеше осъзната гордост за своите заслуги, за своето
привилегировано, достигнато с кръв положение...” (Немирович-Данченко 1993, 172).

По отношение на нравствения им лик не може да се желае нищо повече. При
превземането на Одрин  – през първата седмица изключително от 16 дивизия, нито в
града, нито в околностите има кражби и грабежи.

„С пленниците скобелевци се отнасяха също много по-добре от другите...  Те се
хранеха с тях от един казан. - Бий врага без милост – докато той държи оръжие в ръка...
Но щом той, се е предал... и е станал пленник – той ти е приятел и брат. Ако не можеш
да изядеш храната – дай я на него. На него му е по-необходимо... И се грижи за него,
като за самия себе си!..” (Немирович-Данченко 1993, 173).

След шейновския бой пленниците са разпределени по роти и се хранят от
войнишките казани заедно с руските войници...

„- Слабият, разбит и беззащитен враг – не трябва да се пипа. Пленения – щом
сте го взели в плен, а не сте убили – е свят човек...За него трябва да се грижите както и
за своите...

И действително, пленените винаги бяха нахранени и скрити в лошо време при
Скобелев.” (Немирович-Данченко 1993, 174).

След като е назначен за военен губернатор на Плевен Скобелев е
безкомпромисен. Той заповядва на румънските офицери да престанат с грабежите и
мародерството спрямо българите:

„Вашите войници грабят града. Ние сме победители, а победителите имат право
на имуществото на победените. Първо с мирните жители не сте воювали,
следователно, и не сте ги побеждавали, а второ, вървете и предупредете своите, че
такива победители ще разстрелвам... Всеки, хванат в мародерство, ще бъде убит като
куче... Помнете това... Вашите обиждат жените – съдете сами, колко е гнусно това...
Знайте – нито едно оплакване няма да остане без последствие, нито едно насилие –
ще остане ненаказано. Турците го наричат справедлив...
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- За него нямаше разлика... Чии са свои, чии са чужди...Ако са мирни – той не ще
ги обиди... – говореха те за Ак-паша. – Само, че защо той заповяда български дружини
да конвоират пленниците?

- Българите досега са били роби. Необходимо е да разберат, че сега те са
граждани и войни. Аз заповядвам именно те да съпровождат своите предишни
господари в плен, не за това, че да почувстват цялата тази тежест, а първи да израснат
със съзнанието за своята независимост и равноправие с нас.” (Немирович-Данченко
1993, 175).

В Плевен са намерени много турци - ранени и болни, изоставени от Осман паша.
Военният губернатор на Плевен се заема да устройва хигиенни пунктове и да
командирова множество лекари и санитари да се грижат за турците.

При първата си среща с Осман паша в Плевен Скобелев го приветства искрено.
„- Аз се радвам да видя доблестния турски генерал, на който така завиждах за

смелостта и таланта по време на обсадата...
Осман също не му остана длъжен.
- Руският генерал е още млад, но славата му вече е голяма... Скоро той ще бъде

фелдмаршал на своята армия и ще докаже, че не той, а другите ще му завиждат...
В Плевен Скобелев се беше настанил в малка къща... Още в първите дни царят

Александър II  пожела –  отивайки на преглед на гренадирския корпус да закуси при
Михаил Дмитриевич. Той пристигна при него по пладне. Самия генерал на закуска не
поканиха, той като домакин само се разпореждаше... Скобелев прие това за немилост,
когато изведнъж към него се обърна императорът.

- Покажи ми своя дом! Вие, господа, останете.
Скобелев го поведе в другите стаи, след това той поривисто го прегърна и целуна...

- Благодаря ти Скобелев!.. За всичко... за цялата твоя служба – благодаря! – И
той още веднъж го целуна.” (Немирович-Данченко 1993, 178).
Генералът е благодарен на царя. Независимо, че показаната пред всички царска
милост ще увеличи, още повече враговете му, каквито той има достатъчно.
Къщата, в която живее 12 дни първият военен губернатор на Плевен – Скобелев е
собственост на търговеца Иван Вацов, построена е 1877-1878 г. Днес в нея е
експониран музея „Цар Освободител Александър II”.

За гостоприемството на генерала няма граници. На неговата маса има място за
всеки. Ежедневно при него обядват по 40-50 военни. „Кадифената якичка на генералния
щаб наред с окъсания кафтан на войника доброволец, черните сюртуци на
кореспондентите с агнешки кожени куртки, също някакъв българин, поканен тук. Но не
само това отличаваше обществото, събиращо се при Скобелев. Тук навсякъде се
чувстваше духа на бойното другарство – нямаше различие, нямаше и изключително
внимание. В столовата се шумеше, който искаше говореше и възразяваше.
Полуграмотният казашки хорунжий /подпоручик/ се чувстваше както в къщи, по същия
начин се чувстваше тук и високообразованият пруски военен Лигниц.”25(Немирович-
Данченко 1993, 179).

За белия генерал службата е над всичко. А по време на изпълнение на заповеди
е много строг и взискателен: „ Жестоко се лъжеха онези, въобразяващи си, че
приятелските отношения с генерала допускат онази безцеремонност и по време на
службата... На своите – той не прощаваше служебните пропуски... Когато работата се
касаеше до войниците, до боя – тогава нямаше място за извинение, никаква милост...
Мак-Гахан, с когото беше голям приятел, веднъж се намеси със забележка по време на
боя... Мълчи!.. Заминете далеч от мен! – викна му той.” (Немирович-Данченко 1993,
128).

В мемоарите си Духонин разказва: „Отзивчивостта по чуждата нужда и мъка до
края не напуска Скобелев. Михаил Дмитриевич не е вземал никога своята заплата за
командир на корпус. Тя цялата отиваше за добри дела. От всички краища на Русия се
обръщаха към него, дори често с дребни молби, ту за помощ, ту за покровителство, ту
за застъпничество. Обръщаха се и войници в оставка, и еснафи, и селяни и
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свещеници... Той изпращаше пари, ходатайстваше, молеше...” (Немирович-Данченко
1993, 42-43).

Между бащата и сина съществуват искрени, но комични отношения. „Те бяха
еднакви по чин, но синът беше старши, защото той командваше голям отряд, имаше
Георгиевски кръст на шия и т. н. Скобелев винаги имаше нужда. Никога нямаше пари, а
между другото ги пилееше с щедростта на римските патриции.” (Немирович-Данченко
1993, 80).

Скобелев-син забравя кой му е длъжник, забравя дълговете си. Голяма част от
паричните помощи са безвъзвратни. Когато парите сe изчерпват той започва
дипломатически преговори с баща си.

„След като Дмитрий Иванович умря, Скобелев можа напълно да оцени мъдрото
скъперничество на своя опекун. Падна му се огромно имение и капитали, за
съществуването, на които дори не бе предполагал.

За мое голямо учудване, аз се оказах богат човек... С времето Скобелев се
променя. Скъсва напълно с прахосничеството. Когато някой се нуждае от помощ, той е
безкористен, раздава със щедра ръка: „На просещия дай” – действително беше усвоил
за себе си напълно този принцип и го следваше през целия си живот. Лъжеха го,
обираха го – но той никога не преследваше виновните за това.” (Немирович-Данченко
1993, 82). В Минск той отчислява заплатата си като командир на корпус във фонд, който
се изразходва за подпомагане на нуждаещите се низши чинове.

Съдбата е благосклонна към него и го среща с забележителни личности на
епохата. При Скобелев са били командировани постоянно руски и чуждестранни военни
кореспонденти, с които е бил в близки дружески отношения: В. Немирович-Данченко,
Шаховски, Крестовски, Мак Гахан, Дик дьо Лонле, Франк Харис. В. Немирович-
Данченко, който е негов конфидент е близо до него в две войни, познава го много добре
и написва за него мемоарната книга „Скобелев”. Приятелствата му с известния руски
художник Василий Верешчагин /бил е и негов адютант/ и с прочутия американски
журналист Джанюариъс Макгахан, отразил ужасите на Априлското въстание, датират от
времето, когато той воюва в Туркестан. Скобелев е бил обаятелен, притеглял е към
себе си. При него винаги е било интересно, а общуването поучително. Винаги е имало
какво да се види, и за какво да се пише. Водели са се спорове, сериозни беседи,
обсъждани са различни въпроси. Някои офицери обвинявали генерала, че се подмазва
и угажда на кореспондентите, и с това се обясняват техните щедрите похвали. За В.
Немирович-Данченко, който е неотлъчно до него, това е подла и глупава клевета.

„Той разбираше правата на печата и ги признаваше...даваше всякакви
обяснения, които смяташе за възможни, разрешаваше на кореспондентите, да бъдат на
неговите бойни позиции. Те веднага влизаха в неговата обкръжаваща среда. Знанието
на пет чужди езика му позволяваше да влиза в по-тесни отношения с английските,
френските, немските, италианските кореспонденти, и те по този начин, можеха по-
добре и по-близо да го опознаят.” (Немирович-Данченко 1993, 82).

С предимства в неговия отряд никой не се ползва. Напротив, при другите
удобствата са много по-добри. Там на кореспондентите дават казак, който да им служи,
отпускат палатки и т. н. При Скобелев няма нищо подобно.

Английският писател и журналист Франк Харис (1855-1931) е военен
кореспондент на два американски вестника при щаба на генерал М.  Скобелев.  В
биографичните си мемоари „Моят живот и моята любов” му отделя цяла глава. Като
непосредствен наблюдател на военните действия за освобождението на Плевен, Франк
Харис става възторжен почитател и приятел на генерала „той остави у мен
великолепен спомен. Няколкото месеца, прекарани заедно с него, бяха много богат
източник на духовна храна и укрепиха моя идеал за деен живот при презрение на
условностите.” (Емануилов 1977, 6). Английският журналист споделя отличните си
впечатления от неговата необикновена личност. Наблюдавайки го отблизо на бойното
поле и в живота, той искрено му се възхищава. Отношенията им стават приятелски. „В
него имаше нещо естествено, младежко, с което той приемаше моя ентусиазиран
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възторг без каквито и да са задни мисли.  Подобен наивитет,  съм забелязал и в други
големи хора на действието.” (Емануилов 1977, 5).

Интересна е характеристиката, с която генерала е обрисуван от Франк Харис: „По
външност Скобелев беше малко по-висок от среден на ръст, широкоплещест и здрав;
долната част на лицето му бе скрита от гъста брада, мустаци и бакенбарди, грижливо
вчесани от средата към края; челото му беше широко и високо, носът – малко пълен и
от семитски тип, а очите – сиви и проницателни. Общо нямаше нищо забележително в
лицето; устремът на неговия характер се изразяваше в бързи, отсечени действия;
винаги беше готов да нанесе удар, но въпреки това в себе си криеше доброта и
неизчерпаем запас от добро настроение.” (Емануилов 1977, 5).

По време на Третия щурм на 30-31 август Скобелевият отряд превзема добре
укрепените турски редути Исса ага и Кованлък и Плевен е само на 100 метра. Цената е
твърде висока. Въпреки тежките загуби е невъзможно да продължи атаката понеже
липсват резерви.

Непосредственият свидетел на щурма Франк Харис разказва: ”Няколко пъти
Скобелев поиска подкрепления, но без резултат. Най-после се получи известие, че
никакви подкрепления не могат да бъдат отделени и изпратени. По-късно узнахме, че
самият цар настоял пред генералите да се изпратят подкрепления, но го уверили, че
това е невъзможно, макар че беше ясно като бял ден, че от двестахилядната армия на
бойното поле лесно би могло да се отделят двадесет хиляди души или една четвърт от
тези сили и да се изпратят на Скобелев, който щеше да завземе и Плевен още този ден
на м. август.” (Емануилов, 1977, 5).

След като разбира, че помощ няма да има, разочарован обиден и ядосан, в
безсилието си генералът се разплаква като малко дете: „лицето му се изкриви, сълзи
потекоха по бузите му, всичко в него изразяваше презрение към висшестоящите
началства. „Великите князе ме мразят, а също и Генералният щаб, защото печеля
победи, а на тях никой не може да попречи след това да обират лаврите, но... кой
държи на лаври, щом работата е свършена, ах, проклети да са те и тяхната завист, не
могат да отделят даже пет хиляди души, лъжци и негодници.” (Емануилов, 1977, 5).

Белият генерал споделя, че ако е получил освен жива сила и петдесет полски
оръдия, Осман паша е щял да се предаде. Предвижда, че войната ще вземе още много
жертви и ще продължи поне с шест месеца. Руската армия е принудена да напусне
заетите позиции. Но репутацията на Скобелев расте още повече, и офицерите не крият
възхищението си от неговите военни способности. Заслужената почит и хвалебствията
не го карат да се самозабрави. Военният талант на Скобелев се разгръща в пълния си
блясък там, където той сам ръководи сраженията, където цялата отговорност пада
върху него. Фергана, Зелените възвишения, Прехода през Балкана, Шейновските
боеве, Прехода към Адрианопол, Ахал-Теке доказват най-добре тази справедливост.
„Третият Плевен, въпреки, че Скобелев трябваше да отстъпи от заетите с бой редути,
сякаш отвори на всички очите. В него те видяха лъва, тези, които имаха чувство за
справедливост се поклониха. пред него. Това поражение беше равно на блестяща
победа.” (Емануилов, 1977, 5). След Третия щурм Скобелев е повишен в чин генерал-
лейтенант и награден с орден „Свети Станислав” I степен. Назначен е да командва 16
дивизия. По време на Плевенската блокада е ранен два пъти, но остава в строя.
Немирович-Данченко сравнява двамата прославили се генерали - Тотлебен и
Скобелев: „Съвсем не си приличаха, различни бяха възгледите им за войната и за
войника... Единият – целият внимание, даже бавен, спокоен, предварително обмислен
план. Другият – орел, алчно хвърлящ се срещу врага, находчив, гениален, даже
способен в самия бой да създаде нова диспозиция, нервен, жаден за силни
впечатления... Любимец на войските, разбира се, беше вторият, макар ролята на
първия при Плевен да беше несъмнено по-полезна...  С годините дойде и
решителността, поетът на войната стана нейният математик...” (Немирович-Данченко
1993, 91-92).
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По време на войната Скобелев посещава Търново и среща военния
кореспондент - своя приятел В. Немирович-Данченко, който е отседнал в известния хан
на бяла Бона. /В него се хранят много руски офицери. Те са харесвали бялото вино, но
пикантната ориенталска храна не им се нрави/. Оскърбеният генерал изплаква своите
страхове и вълнения пред приятеля си. Той не е оценен и разбран от недалновидните
кабинетни генерали, които не се учат от уроците на историята: „Нима победителят на
„нехайните” има право на глас... Най-добрите от тях се чудят: за какво се вра... Виждате
ли, имам си всичко: и чин, и Георгий на шия... А, че на душата е болно, че руската
работа се погубва, - затова никой не мисли. Лошо... Неспособен хаотичен,
недисциплиниран народ сме... До всичко стигаме с цената на грешки, разочарования, а
след като минат няколко години, старите уроци са забравени.” (Немирович-Данченко
1993, 91-92).

По време на бой Скобелев е спокоен, решителен и енергичен, той сам отива на
смърт и не щади другите. Винаги е начело на отряда, наелектризирва масите със
своите лични постъпки, увлича ги към крайности. Въпреки личното си презрение към
смъртта, той умее да пази живота на подчинените. За него войната е печална
необходимост, след боя настъпват тежки дни и нощи. Като всеки руски човек постоянно
го терзаят съмнения. Съвестта му не е спокойна, съзнава, че жертвите са необходими.
В мемоарите на В. Н. – Данченко, Скобелев е представен като мислещ и терзаещ се
човек, който дълбоко в себе си ненавижда и отрича войната: „В победителя се
пробужда мъченика. В безсънните нощи, в минутите на самота полководецът отстъпва
назад и излиза на преден план човекът с множество нерешени въпроси, с разкаяние, с
мъчително съзнание, каква скъпа страшна цена иска неумолимият кредитор - съдбата
за всеки успех, отпуснат с кредит от нея. Хиляди призраци се събират отвсякъде с ням
укор на безкръвните уста – и скорошният победител се мъчи и терзае като престъпник
от многото пролята кръв от самия него.” (Немирович-Данченко 1993, 172).

Представителите на армейската канцеларщина, парадните гении и висшият
генералитет завиждат и никога не могат да се примирят с красивия, обаятелен и
мъжествен генерал: „Когато той с бял кител яздеше на бял боен кон под огъня... сякаш
викаше самата смърт, намирайки голяма наслада да осъзнава себе си като мислещ
човек, владеещ се в ада, в изтребителния вихър на оргията, която ние наричаме война,
когато... се тикаше в неприятелския огън – тогава го упрекваха, че позира в желанието
си да блесне с храбростта си.” (Немирович-Данченко 1993, 91-92). В. Н. Данченко
познава много добре „белия генерал” и разсъждава за отрицателните и положителните
черти от характера му. За туркестанския период от живота му той споделя, че се
разказват невъзможни басни: „Разбира се, като кипяща, едра фигура по природа
Скобелев не може да остане в благоразумните граници на делничния еснафски морал,
младостта взема своето, а бездействието, често принудително, го тласка в лудия живот
на местната златна младеж, убиваща излишъка от сила в луди гуляи, в дръзки прояви,
понякога стигащи до невъзможното... голяма част от епизодите, предавани от
участниците в тези оргии, разбира са, измислени, както са измислени не само подлите,
но просто глупави разкази за това, как Скобелев – този богатир на руската земя... е
изнежено и страхливо дворянче... Разбира се на питерските контета, били в Туркестан,
техният бивш другар, правещ такава бърза кариера и ослепяващ дори привикналите
към опасност хора с лъвската си храброст, и безстрашие на легендарен витяз е мазол в
очите. Както при всеки голям човек, така и при него недостатъците са големи, но те
изчезват, когато той се хваща за работа. Разглезен, капризен, като жена, изпитващ
гордост от собственото си превъзходство – умееше да е приятен за обкръжаващите го,
които просто се влюбваха в неговата бойна натура... Най-добрият съд – е съдът на
подчинените... Те прощаваха на Скобелев дори несправедливостта, знаейки, че пръв
ще се осъзнае и покае пред тях... Те не завиждаха на неговите любимци, разбирайки,
че колкото си по-близо до него, толкова е по-трудно... Хората, които се надяваха да
спечелят доверието му, за да уредят лични си работи, много се лъжеха. Той познаваше
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и зъбите им и умееше да използва както тях, така и способностите им.” (Немирович-
Данченко 1993, 91-92).

На 13 януари оцелелите жители на Стара Загора, превърната в руини, посрещат
за втори път освободителите. Този път това са кавалерийските части от колоната на
генерал Скобелев, който командва авангарда на настъпващите към Одрин руски
войски. Той е готов е да превземе Цариград, но е спрян от политиците в Сан Стефано.

След войната Скобелев остава в България. Княз Александър Батенберг го кани
за военен министър.  В Сливен генералът има резиденция,  която е център за
патриотична агитация на българите. В Източна Румелия е забранено да се създава
собствена армия. Като командир на 4-ти корпус, той издига идеята за военизирани
гимнастически дружества, които да подготвят български военни кадри. Под
ръководството на руските офицери се подготвят хиляди войни, на които предстои да се
защищават, след отпътуването на руските войски.

През януари 1880 г. М. Д. Скобелев е назначен за командващ военна експедиция
против текинците, обитаващи Ахал-текинския оазис в Туркменистан. Той разработва и
осъществява Ахал-текинската експедиция, която е първокласен образец на военното
изкуство. Тъй като там е пустиня, операцията може да се извърши само с камилски
кервани и войска с камилски обоз.  По искане на Скобелев за превозване на всичко
необходимо се строи железопътна линия. Докарани са 16 000 камили, 1 100 хора, 3 000
коне и 97 оръдия.

На 12 януари 1881 г. е последната бойна операция, командвана от генерала.
Щурмувана е крепостта Денгил-Тепе и е превзет град Геок-Тепе /на 45 километра от
Ашхабад/. На 14 януари Скобелев е произведен в чин генерал от инфантерията
/пехотата/. На 19 януари е награден с орден Св. Георги II степен.

По-късно ползвайки се с голям авторитет, Скобелев се заема с политика, той
изповядва славянофилски възгледи. Особено се сближава с И. С. Аксаков.
Отношението му към славянството е романтично-алтруистично. Той е горещ
привърженик на освобождението и обединението на славянските народи, но без
твърдия диктат от страна на Русия. „Аз си рисувам в бъдещето свободния съюз на
славянските племена. Пълна автономия за всеки, само едно общо нещо – войска,
валута и митническа система. За останалото – живей както искаш и се управлявай както
можеш. Моят символ е кратък. Любов към отечеството, свобода, наука и Славянство.
На тези 4 кита ще построим такава сила, че за нас няма да са страшни нито враговете,
нито приятелите.” (Чепуров, 1. http:www.ruguard.ru/article/read/Skobelev.html).

През 1881-1882 г. генералът живее в Париж, изучава структурата на германската
армия. Среща се с младежи и студенти, произнася речи в защита на балканските
народи против агресивната политика на Германия и Австро-Унгария. Невнимателни
резки антигермански изказвания в лична беседа със сръбски студенти се промъкват
във френския печат. Те стават източник за голям дипломатически скандал, който
предизвиква международни усложнения. Императорът Александър III е принуден да
отзове Скобелев от Европа. Генералът е бил против държавната политика на Русия,
искал е да се промени политическия курс. Да се осъществи пълна външна
преориентация на Русия. Да се свика Земски събор и да се извършат политически
реформи.

М. Д. Скобелев участва в много войни, но не му е съдено да загине на бойното
поле. До смъртта си е най-популярният човек в Русия - кумир и надежда на нацията.
Неговият земен път завършва на 25 юни 1882 г. в Москва при неизяснени, странни и
загадъчни обстоятелства. Съществуват 3 различни версии за неговата смърт: според
първата се предполага, че е инфаркт, и се свързва с името на Шарлота Алтенроз,
втората, че е отровен от агентите на Бисмарк, третата, че е политическо убийство, по
заповед на Александър III от неговото вътрешно разузнаване „свещената дружина”. Но
и до днес, неговата смърт си остава тайна, макар, че най-правдоподобна е първата
версия.

http://www.ruguard.ru/
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Императорът Александър III изпраща телеграма на сестра му княгиня Надежда
Белоселска-Белозерска: „Страшно съм поразен и огорчен от внезапната смърт на
Вашия брат. Загубата за руската армия е трудно заменима и разбира се истинска и
силно оплаквана от всички военни. Тъжно, много тъжно е да се губят толкова полезни и
предани на своето дело дейци. Александър” (Немирович-Данченко 2008, 1.
www.realisti.ru).

Поклонението се превръща в грандиозна народна демонстрация. А. И. Куприн
пише: „Как цяла Москва изпращаше тялото му! Цяла Москва. Това е невъзможно да се
опише. Цяла Москва от сутринта е на крак. По домовете са останали само
тригодишните деца и ненужните старци. Не се чуват зад риданията нито певците, нито
погребалния звън на камбаните. Всички плачат: офицерите, войниците, старците и
децата, студентите и мужиците, госпожиците, месарите, разносвачите, файтонджиите,
слугите и господарите. Москва погребва своя генерал.” (Немирович-Данченко 2008, 2.
www.realisti.ru).

През нощта преди панихидата през църквата „Тримата светители” преминават за
да се поклонят 60 000 души. Всички те са хора от народа, тъй като висшите класи –
дворяни и търговци в това време отсъстват от Москва. Зад ковчега водят коня на
Скобелев. Цялото пространство от църквата до железопътната гара е било покрито с
плътен килим от лаврови и дъбови листа. До гарата ковчегът се носи на ръце. По
протежение на целия път на траурния влак до село Новое Спаское излизат цели села и
градчета с хоругви и знамена със свещениците за да го изпратят в последния му път.
От гарата цели 20 версти селяните носят ковчега на ръце до родовото имение в село
Заборово /преди Новое Спаское/ Новодеревенски район, Рязанска област, където са
положени костите на баща му и майка му.

Неочакваната смърт е тежък удар и за българите. В. Н. Данченко споделя как
българите посрещат вестта за кончината на „солдатския генерал” в Москва.
Образованият българин Станишев ридае: „Ние, всички загубихме него, всички... Той
беше нашата надежда, той беше нашето бъдеще... Другите българи казват: - България
сега плаче, като осиротяла майка над единствения си син!” (Немирович-Данченко 1993,
16).

В Петербург В. Н. Данченко получава сърцераздирателна телеграма от Търново,
която гласи: „Наистина ли, нашият Скобелев е умрял?.. Целият град е в сълзи, във
всеки дом стенания... Селяните на тълпи идват от Самовод и oт другите села за да се
убедят в това народно нещастие... От планинското селце Ръш са изпратили при мен
депутат да научи... Жените и децата са в сълзи... В църквите се молят за него... Дълго
време славянството не ще има такъв герой!..” (Немирович-Данченко 1993, 16).

В знак на преклонение и признателност, когато генералът умира българските
вестници излизат в траурни ленти.

Ото фон Бисмарк, оценявайки военните заслуги на генерала казва в Райхстага:
„Смъртта на Скобелев е равна на загубата на 100 000 армия за Русия.”

Съратникът на Скобелев – Куропаткин му отдава заслужено място, като го
поставя наред с големия военначалник Суворов:

„На съдбата и е било угодно да отнеме Скобелев от Русия на 39 година от
живота му, несъмнено, ако беше още жив между нас Скобелев, и има европейска
война, той трябваше да командва армия, имайки при това всички заложби да стане
победител и да застане в редиците на пълководците на руската земя, равни на
Суворов.” (Куропаткин 1998, 171).

„.. в историята няма условно наклонение. Ще бъде напразно – да се нарежда
хода на събитията, изхождайки от причините , че този и ли онзи активен участник от
историческия процес,  ако не беше си отишъл от живота в разцвета на силите си,  а
беше живял още дълги години и би отдал всичките си неизразходвани сили за благото
на Родината и народа си. Трагичната смърт на 38-годишния генерал Скобелев, на който
и приятели и противници са предсказвали блестящо бъдеще, обаче е била така
внезапна и изненадваща, че през следващите години, особено в периода на
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неуспехите, преследващи нашата армия и флота в хода на руско-японската война,
много са възкликвали: „Ах, ако сега беше жив Скобелев!” (Кирилин 2009, 14-15.
http:/www.senat.org portret4/txt10.htm).

Героят от Плевен и Шейново не забравя и родното си село. „За децата той
построил училище, което функционира и сега, обучавал ги в стрелба, ръкопашен бой и
борба. Не забравил и своите бойни другари – подготвил в селото инвалиден дом за
войниците (открит след смъртта му).” (Кучеренко, Зубков 1977, 4).

След Руско-турската война в памет на белия генерал се пишат книги, съчиняват
се песни, разказват се легенди, отпечатват са картички с неговия лик. Почти във всяка
селска къща в Русия наред с иконите, е можел да се види и портрета на Скобелев.
Издигат се негови паметници, площади и улици се кръщават с името му. Веднага след
смъртта му в негова чест е преименуван корвета „Витяз”.

След Октомврийската революция 1917 г. в Русия името и делото на най-
обичания руски пълководец е зачеркнато от историята и страната и е предадено на
забвение.

Българите тачат и почитат паметта на големия пълководец. Името му се е
превърнало в символ на свободата.

Най-често срещаното име на чужденец в България, на когото са кръстени толкова
много улици, булеварди, паркове и села е на Скобелев. На героя са наречени пет села
Скобелево в областите: Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Сливен, той е патрон
на училищата в тях. Срещат се хора в тези села, носещи фамилията Скобелев.

В града на руската бойна слава – Плевен, неговото име носят: Скобелев парк,
Скобелев паметник и музей, Скобелев кабинет-музей, Скобелеви казарми, Алея на
белите Скобелеви рози. В музея „Освобождението на Плевен” се съхраняват скъпи
реликви – лични вещи, предадени  през 1907 г. от сестра му – Надежда Белоселска-
Белозерска. В София в скулптурната група на паметника на царя-освободител богинята
Победа дарява Скобелев с лавров венец.

През 2003 г. по случай 160 години от рождението на незаслужено забравения
пълководец в имението в село Заборово е открит Мемориален комплекс, в който се
намират: едноименен площад, бронзов бюст, музей, църква. В музея, намиращ се в
бившето земско училище се показани вещи и предмети, отразяващи краткия, но ярък
живот на белия генерал. Възстановена е и Спасо-Преображенската църква, в която се
намират саркофазите на Дмитрий, Олга и Михаил Скобелеви.

През 2008 г. в Самара е издигнат паметник на генерал Скобелев.
За 19 години военна кариера Скобелев провежда 70 битки и сражения, всички

завършващи с победа. Негово верую е френската пословица: „que la victoire est toujours
aux gros batailleurs” („победата е винаги на страната на големите войни). Не е познавал
поражението - и това е само един от фактите, които го правят човек-легенда.
Сравняват го със Суворов Наполеон, и Гарибалди, въпреки, че постоянно е бил
задушаван от бюрократичната закостенялост на руската армия. Той разчупва
стандартните рамки на висшето общество, което не признава неординарните личности.
Народната любов към него предизвиква недоволството на монарсите. Той е кумир на
армията. Самият генерал се смята за прост руски войник, чиято единствена цел е да
защитава честта на отечеството. Никога не се предава - нито пред враговете,
владетелите, жените или съдбата. Той е уникална личност - сложна и противоречива.
Упорит, своенравен, дързък, жадува за военна слава и успява като малцина, да я
постигне твърде млад. Животът му, кратък като миг е наситен с легендарна храброст,
призната както от приятели, така и от непримирими врагове. Умира на 39 години.

Като наследник на славните традиции на руска династия бойни офицери,
сражавали се в Руско-турските войни, той прави главоломна кариера. На 20 години е
корнет, на 21 – поручик, на 24 след завършване Академията на генералния щаб -
капитан, от 27 до 30 служи в Туркестан като подполковник и полковник, на 34-35 е
доброволец в Руско-турската война 1877-1878 г. като генерал-лейтенант, а на 38
възглавява поход като завоюва крепостта Геок-Тепе в Туркестан и получава чин
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генерал от инфантерията – пълен генерал, а на 39 години го настига странна смърт.
Има огромен принос за решаването на Освободителната война. В България става
народен герой, а името му се е превърнало в символ на свободата.

Кавалер е на руски и чуждестранни ордени. Удивителен пълководец и
необикновен човек, той е една от най-значителните фигури, не само във военната
история на Русия, на Европа, но и на света.

„Героите не се раждат.  Те стават такива.  Това е истина,  стара като света.  Но в
цялата световна история, не са толкова много примерите, потвърждаващи тази
максима. Михаил Дмитриевич Скобелев може смело да се отнесе към тях.” (Кирилин
2009, 2. http:/www.senat.org portret4/txt10.htm.).
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ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ /1881-1945/ - ЖИТЕЙСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПОСЛАНИЯ

Венета Гайдарджиева, Иван Божков

Времето е онзи безпощаден съдник, който минавайки през десетилетията и
столетията, успява да запази още по-ярък и по-близък спомена за онези , които по
мащабите на своето мислене и дейност са се изграждали преди всичко като достойни,
принципни и духовно богати личности, изповядващи общочовешки ценности и идеали.
Конвулсиите на дребнавост и преходна слава не са сред приоритетите на
историческата памет. Авторите на това научно съобщение, от позицията на повече от
половин вековна дистанция, имат за цел да изследват именно онова непреходно
наследство, което ни е завещал професор Георги Павлов.

Георги Павлов Хадживичев /Снимка №1/ е роден на 10 март 1881 г. в Котел, град
– символ за нашето духовно и политическо Възраждане, родно място на  редица
възрожденски дейци като Георги С. Раковски, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон и др.
Котел е известен през Възраждането и с развитото си животновъдство, и с прочутата си
в цялата Османска империя шаечна, гайтанджийска и килимарска занаятчийска
промишленост. Бащата на Георги Павлов, Павел Хадживичев, е шивач-гайтанджия. За
времето си е един от образованите котленци - завършва гръцка гимназия и проявява
жив интерес към тогавашната книжнина1. След Освобождението занаятчийството в
града запада. Прехраната на многолюдното семейство все повече се затруднява. Както
други свои съграждани, той търси препитание в Добруджа. Семейството се заселва в
малко селце край Кюстенджа /дн. гр. Констанца, Румъния/, където бащата открива
шивашка работилница. За този период, много по-късно, когато е ръководител на
ветеринарната служба в България, Георги Павлов пише: „Това е времето, в което
бащите бяха други – разорени, те мечтаеха нови пътища за синовете си; майките бяха
други – неграмотни самите те, разчистваха със сълзи пътя на своите деца към науката;
а децата възхождаха изпод схлупените стрехи на еснафщината със свян, идеализъм и
чистота”2.

Благодарение на осигурените скромни доходи от работилницата, синовете на
Павел Хадживичев успяват да продължат образованието си. Георги Павлов е изпратен
да учи в известното тогава педагогическо училище в гр. Казанлък.  Градът, по това
време е буден в културно и политическо отношение център.  Тук се издава
„Работнически вестник” на Георги Кирков. Георги Павлов е повлиян от идеите за
равноправие, свобода, братство, единство и става техен ревностен пропагандатор.
Членуването му в ученически марксически кръжок е причината през 1898 г., два-три
месеца преди завършване на училището, да бъде изключен, въпреки отличния си
успех. Става „волнонаемен” учител в Бургаско. Заради публични изяви на
политическите си пристрастия е отстранен от длъжност. За следващата учебна година
се премества в с. Армутлии /дн. Крушари/ в Добруджа. Там продължава със
социалистическата си дейност. Подкрепя селските бунтове в Шабла и Дуранкулак
срещу данъка-десятък, въведен от правителството на В. Радославов и отново е
уволнен3. Следват години, през които отбива редовната си военна повинност.
Първоначално е школник в Школата за запасни офицери в Княжево, а след това –
фелдфебел-школник в гарнизона на Варна.

1 Калъпов, И. Георги Павлов. Земиздат, 1970, с. 3-4
2 Пак там, с. 5
3 Братанов, К., Калъпов, И. и кол.  Георги Павлов.  Избрани трудове.  Изд.  БАН,  Институт по
биология и имунология на размножаването и развитието на организмите, С., 1981, с. 8
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През 1905 г. заминава за Италия. Следва ветеринарна медицина в гр.Торино.
Като студент /Снимка №2/, Г. Павлов участва в издаването на вестници и списания,
както и в превеждането на български език на италиански поети. Професорите от
факултета са възхитени от неговия безупречен италиански език, от неговите
способности и забележителни успехи на изпитите. Завършва образованието си с
отличие и въпреки, че получава настоятелна покана за асистентско място, той
предпочита да се завърне в България. От 1910 г. започва попрището му на ветеринарен
лекар. Първото му назначение е за околийски ветеринарен лекар в Ески-Джумая
/Търговище/. До 1919 г. следват назначения в Малко Търново, Осман-пазар /Омуртаг/,
Бургас, Свищов, Хасково и Айтос. С писмо № 7317 от 5 ноември 1921 г.
Министерството на земеделието награждава д-р Георги Павлов с „Орден за гражданска
заслуга” заради акуратната му, съвестна и образцова служба. Предложен е за окръжен
ветеринарен лекар във Видин, а по-късно за районен ветеринарен инспектор за Южна
България със седалище Пловдив. Той отказва предложенията с мотив, че има
многолюдно семейство. Неговият отговор до министерството е, че ще приеме, ако
седалището на инспектората за Южна България се премести в Айтос. Разбира се, не се
е надявал, че това може да се случи. Но министерството приема предложението и през
1923 г. д-р Павлов е районен ветеринарен инспектор в Айтос. Така, Айтос става третия
в България районен ветеринарен инспекторат, наред с Плевен и София. Местното
население, благодарно за неговата всеотдайна дейност като лекар и за превръщането
на града във важен ветеринарно-лечебен център, още приживе назовава улица в града
на негово име.

Проф. д-р Г. Павлов влиза в историята на България преди всичко с дейността си
в сферата на ветеринарната медицина. През 1923 г. е предложен от дружеството на
ветеринарните специалисти за началник на ветеринарните отделения при
Министерство на земеделието /Снимка №3/. Най-активна научна и професионална
дейност Г.  Павлов развива в периода 1923-1935  г.  Убеден,  че българският селянин
трудно може да отдели средства за лечение и лекарства на животните си счита, че
научната ветеринарна медицина трябва да навлезе в бедното българско село с
безплатно лечение за ограничаване и ликвидиране на заразните болести по животните.
Идеята му е да се премахнат частните кланици и да се изгради материална база за
хигиенно добиване и преработка на месото. За да се осигурят финансови средства, Г.
Павлов прибягва до укрепване на стари и създаване на нови обществени фондове,
като „Епизоотии”, „Постройка ветеринарни лечебници и амбулатории” и др.4

Той е ярък пример за учен, който свързва тясно теорията с практиката. Неговите
научно-изследователски постижения се претворяват в големи прецизно разработени,
практически мероприятия в интерес на обществото. Инициатор е на приемането на
Закон за санитарно-ветеринарната служба в България от 1924 г. и превръщането на
ветеринарната медицина в обществена. Проф. д-р Г. Павлов си спечелва световна
известност и признателност чрез осъществяването на мащабно строителство на
научно-изследователски институти, държавни ветеринарни лечебници, кланици, хали,
пазари за животни, карантинни обори. Той е инициатор за балканско ветеринарно
сътрудничество и успява да  създаде трайни взаимоотношения в тази насока между
балканските страни. Отбелязва, че политическата история на тези държави е
извънредно поучителна: „Национализмът тук приказва с висок глас. За политиката той
често жертва икономиката”. До икономически разцвет се стига само по пътя на
взаимността – неотразими географски, стопански и етнографски принципи налагат
това5. Тези си идеи Г. Павлов публикува и на страниците на издавания на френски език

4 Божков, И., Ат. Стоянов, К. Василев. Основи на ветеринарно-медицинското законодателство
и мениджмънт. Стара Загора, 2005, с. 60-61
5 Павлов, Г. Обществена ветеринарна медицина. С., 1927, с. 26, 197
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вестник „La Bulgarie”6. Успява да убеди за каузата балканските държавни ръководители
и на 3 октомври 1927 г. в Истанбул се свиква Първа балканска ветеринарна
конференция, последвана от Втора – в Букурещ през 1929 г. Това балканско
ветеринарно  сътрудничество е първо и за Европа след Първата световна война.

Една от любимите области за научно изследване на проф. Г. Павлов е историята
на епизоотиите /заразни болести по животните/ и особено историята на българската
ветеринарна медицина. За първи път той изследва научно историята на епизоотиите  в
студията си „Поглед върху историята на епизотиите” в Годишник на Ветеринарно–
медицинския факултет, 1930/31 г. Интерес за ветеринарните специалисти, днес
представляват трудовете му за историята на ветеринарната служба в България. По-
важни от тях са: „Ветеринарната служба у нас и нейната организация”, 1925 г.;
„Страници из ветеринарната служба в България след Съединението”, Годишник на
Ветеринарно–медицинския факултет, 1933/34 г.; „Исторически бележки върху
българската ветеринарна медицина”, Годишник на Ветеринарно–медицинския
факултет, 1943/44 г. и др. Исторически характер имат и трудовете: „Постижения на
обществената ветеринарна медицина”, 1930 г.; „Петгодишна дейност на  ветеринарната
служба”, 1934 г., която публикува и на френски език; „Първата балканска ветеринарна
конференция», 1927 г., както и статиите му, печатани в списание «Ветеринарна
сбирка»7 и излезли под заглавието «Обществена ветеринарна медицина», Изд. на
Ветеринарно-скотовъдната кооперация, 1948 г.

Ученият стига до заключението, че славяни и прабългари са имали добри
познания по  ветеринарна медицина: « ..в историята на ветеринарната медицина се
проектира еволюцията на стопанския и военен бит на народите» и в този смисъл:
«прабългарите и славянобългарите са имали своя ветеринарна медицина или най-
малкото своя военна ветеринарна организация»8. В своите исторически изследвания
той прави изводи за култа към коня на прабългарите, наследен в тяхната прародина и
развитието на хипиатрията /конелечението/, което те са доразвили на Балканите под
влияние на елинската хипиатрия. За последната той твърди, че е синтез на
египетската, вавилонската и персийската, а по-късно повлияна и от Рим, където се
оформя ветеринарната медицина на Вегеций – един от първите автори на книги в тази
област. „Епохата на древната ветеринарна медицина завършва с Вегеций....древността
е събрала и в областта на епизоотиите материал, който и до днес никой не би могъл да
игнорира, ако иска да добие по-пълна представа за еволюцията на човешкото познание
в тази област. Средните векове не са допринесли нищо за диференцирането на
заразните болести. През това време са върлували стихийно най-различни епидемии и
епизоотии. Някои от тях Европа все още ги е назовавала с архаичните им имена....След
като Рим е победен от варварите.., средиземноморската култура напусна Европа.
Прибра я Западна Азия. Ред бе на арабите. Медицината продължаваше тук да се
развива в духа на древните истини.......Арабската цивилизация запази живо огнището
на паганическата наука и красота и с искрите му запали първите факли на Ренесанса
по бреговете но р. Тибър. Европа се пробуждаше. С .....промените, които рушат стените
на затвореното натурално стопанство, с развитието главно на естествените
науки...Смъртта-проклятие е вземала постепенно формата на многообразно
закономерно биологично явление, което е трябвало да се проучи..., като се опознаят и
неговите причини. Опознаването на епизоотиите става челна предпоставка в борбата
против тях.”9 Той се позовава на плеяда личности, допринесли за развитие на
ветеринарната практика и теория, като английския монах францисканец Вартоломей
Гленвил от ХІІІ век (дава описание на беса по кучетата), Померанския дук Филип І през
1550 г. /издава едикт за действие при поява на епизоотии при овцете/, Джузепе

6 Калъпов, И. Цит. съч.,с. 63
7 Първият брой на списание „Ветеринарна сбирка” излиза на 1 януари 1892 г.
8 Калъпов, И. Цит. съч., с. 104
9 Георги Павлов. Избрани трудове. Изд. БАН, С., 1981, с. 76
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Фалконе през 1619 г. във Венеция (издава трактат по земеделие, в който също говори
за тежки болести по животните). и др.

Основавайки се на предположение, че прабългарите първи са въвели модерното
подковаване на коня с клинци, Павлов насочва изследователските си търсения към
откриването на български хипиатри (лекари на коне), а в последствие и средновековни
марешали (лица, занимаващи се с подковаване и лечение на коне). Развитието на
занаятчийството и животновъдството през Възраждането изисква елементарни
познания по ветеринарна медицина. Затова, споделя изследователят, във
възрожденските вестници се дават и ветеринарномедицински познания. В труда си
„Исторически бележки върху българската ветеринарна медицина”, Г. Павлов споменава
имената на първите „ветеринарни автори”: д-р Иван Богоров, Йоаким Груев, Цани
Гинчев и др. В предосвобожденския периодичен печат са публикувани много преводни
статии, свързани с болестите по животните. За такъв пример той сочи вестник „Дунав”.
След Освобождението се развива експортното животновъдство. За него са необходими
гаранции, които може да дава само  организирана държавна ветеринарна помощ.
Създава се самостоятелна ветеринарна служба. Първите й строители са чужденци –
руски офицери и руски ветеринарни лекари. Павлов посвещава специална студия на
тези основоположници на ветеринарното дело, като Нейман, Хелковски, Тимофтиевич
и др. Историческите му бележки върху българската ветеринарна медицина и
ветеринарната служба в България до Съединението дават допълнителна информация
за социално-икономическото развитие на българската държава в различни нейни
исторически периоди. За периода след Освобождението, започва организацията на
санитарното дело, което наследява здравна мизерия без лекари и аптекари, без аптеки
и болници. Първи документи в тази насока са Доклад на д-р Димитър Моллов до ген.
Грессер (управляващ отдела на вътрешните работи): „Съображения за устройството на
медицинската част” (1878) и с изработените впоследствие „Временни правила за
устройството на медицинското управление в България”, утвърдени на 11 февруари
1879 г. от княз Дондуков-Корсаков. Тези „Временни правила” могат да се считат за
първи устройствен законодателен акт за организиране на ветеринарната служба.
Източна Румелия върви по подобен на Княжеството път и първоначално издава
„Публично административен правилник за устройството на санитарната част” от 15
април 1880 г10.

С тези свои научни трудове, авторът поставя началото на историческите
изследвания в областта на ветеринарната медицина и се приема за основоположник на
историята на ветеринарната медицина в България.

Научните изследвания на проф. Павлов намират широк отзвук и признателност в
чужбина и неговото име остава в историята на световната ветеринарната медицина.
Професор Е. Льокленш (председател на Международното бюро за борба с епизоотиите
и член на Френския институт за борба с епизоотиите) в своя научен труд „История на
ветеринарната медицина”, Париж, 1936 г. помества обширни цитати от трудовете на
проф. Павлов, в делото на когото френският професор вижда бъдещето на
ветеринарната медицина. В посвещението си към него той пише: „На проф. Павлов,
именитият майстор на нашата наука и организатор на ветеринарната служба, в знак на
възхищение от неговото дело и дълбока почит към неговата личност”11. Проф. д-р
Степан Рапич от Ветеринарно-медицинския факултет в Загреб, през 1965 г. в списание
„Vetserum” пише, че в началото на ХХ-ти век проф. Павлов е най-изтъкнатата личност
сред ветеринарните лекари в Европа. Неговата обществена ветеринарна медицина,
като образец на бъдещата организация и на най-развитите европейски страни, се
осъществява в най-източната страна на Балканите, няколко десетилетия след
освобождението й от Османско владичество.

10  Пак там, с. 520
11 Калъпов, И. Цит. съч., с. 111
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През 1925 г.  проф.  Павлов става доцент в катедрата по ветеринарна полиция и
администрация и съдебна ветеринарна медицина с подвижна клиника. През 1928 г. е
избран за извънреден професор при същата катедра, а от 1931 г. е редовен професор и
титуляр на катедрата. Тази катедра от 1941 г. се преименува на: „Съдебна ветеринарна
медицина, ветеринарна профилактика с амбулаторна клиника и история на
ветеринарната медицина”. Неин ръководител е неизменно, до смъртта си през 1945 г.,
проф. Г. Павлов. От 1937 до 1942 г. е декан на Ветеринарно-медицинския факултет и
член на Академическия съвет на Софийски университет. „И трябваше да стане той
декан, за да разберем всички, че можело да се деканства по-иначе, отколкото знаехме
до тогава, творчески, а не формалистично” (акад. Ксенофонт Иванов 1898-1967)12.  В
качеството си на ръководител на Ветеринарната служба при Министерството на
земеделието, чрез създадените от него фондове, той отпуска средства за построяване
на база на факултета. Най-младият факултет на СУ пръв се сдобива със собствени
помещения. Като декан продължава това строителство, за да остави за поколенията
ветеринарни специалисти един много добре уреден факултет с прекрасен парк и
внушителни за времето си сгради (бел. авт.- днес на негова територия е изградено
МВн.Р на РБългария). Академическият съвет на СУ го номинира за ректор, но
заболяването му пречи тази идея да се реализира.  Проф. д-р Г. Павлов е сред 18-те
инициатори и учредители на Съюза на научните работници в България /СНРБ/, на 30
октомври 1944 г.13 (бел. авт. - през 1990 г. СНРБ прераства в Съюз на учените в
България – СУБ). Той е втори, след акад. Асен Хаджиолов, председател на СНРБ.

Проф. д-р Г. Павлов получава прозвището “бащата”, поради отзивчивостта,
толерантността, разбирането към студентите, на които преподава и с които успява да
намери винаги верния тон за едно дългосрочно приятелство и партньорство. В грижата
си към младите специалисти негово ръководно начало е отдаване заслуженото на
способностите и гражданската отговорност и неутрализиране на личните
застъпничества, политическия натиск, полицейските доноси и др. „Въпреки голямата
разлика в годините, проф. Павлов всякога успяваше да премахне разстоянието между
себе си и младия човек, да се доближи до него, да спечели безрезервното му
доверие..... Обществената ветеринарна медицина, която той изграждаше, имаше нужда
не само от добри професионалисти, но и от непреклонни характери и Г. Павлов се
стараеше да ги създаде. Нищо не го отблъскваше толкова много, колкото проявите на
безхарактерност, угодничество и бездейност” – казва за него проф. Иван Калъпов
(1904-1994), също изключителен авторитет сред ветеринарните лекари и научни
работници в областта на ветеринарната медицина14. Професор Павлов умира на 31
юли 1945 г. и е погребан в парка на Висшия ветеринарно-медицински институт, където
е издигнат негов бюст-паметник. /Снимка №4/.

В научните му трудове по „Зоопрофилактика”, „Обществена ветеринарна
медицина”, „Съдебна ветеринарна медицина” и „История на българската ветеринарна
медицина” се отделя подобаващо място на уменията, опита и традициите на нашата
цивилизация по отношение на грижата и лечението на животните. На базата на богати
познания за стопанските, културните и духовни постижения на цивилизацията в
различните нейни исторически периоди, позовавайки се на голям масив от исторически
извори от Древността, Средновековието и Ренесанса, проф. Г. Павлов прави интересни
изводи за историята на световната ветеринарна медицина, нейните първи
представители и последователи. Публикациите му върху организацията на
ветеринарното дело предлагат не само една съвършено нова научна концепция, но
мотивират в правилността на новата ветеринарна политика, която да преодолее

12 Иванова, Т. История на Ветеринарно-медицинския факултет 1923-1993. Стара Загора, НИС
при ВИЗВМ, 1993, с.103
13 Наука, бр.6/2009, ISSN08613362, С., с. 7
14 Калъпов, И. Цит. съч., с. 119
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традиционни и дълбоко вкоренени във ветеринарната теория и практика понятия и
представи.

Основните приноси на проф. Г. Павлов за развитие на Ветеринарното дело в
България, в най-обобщен вид, са следните:

А. В международен аспект:
1. Един от инициаторите за създаване на Световната организация по здравеопазване
на животните през 1924 г. със седалище в Париж, Франция и приемането на България
за неин член.
2. Инициатор на Балканското ветеринарно-медицинско сътрудничество и организатор
на Първата балканска ветеринарна конференция през 1927 г.

Б. В национален аспект:
1. Разработва философията и основните принципи на Закона за ветеринарната служба
и полиция през 1924 г., с които се изгражда обществената ветеринарна медицина в
България.
2. Родоначалник на учебните дисциплини „История на ветеринарната медицина в
България” и „Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза”.
3. Един от инициаторите за създаването и изграждането на материално-техническата
база във Ветеринарно-медицинския факултет към Софийски университет през 1923/24
г.
4. Един от инициаторите за създаване Съюза на учените в България и негов
председател (1944/45 г.).
5. Неговата цялостна дейност: нормотворческа, научноизследователска,
организаторска и преподавателска допринасят за издигане престижа на ветеринарната
медицина в България на европейско и световно ниво.
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                         Снимка 1                                                                         Снимка 2
Проф. д-р Георги Павлов Хадживичев                  Георги Павлов като студент в Италия

1881-1945

Снимка 3
Из бележника на д-р Георги Павлов
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Снимка 4
Паметник на проф. д-р Георги Павлов в парка

 на бившия Ветеринарномедицински факултет в София
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ЛИЧНОСТТА НА ПЕТКО РОСЕН В ЖИВОТА НА БУРГАС И БЪЛГАРИЯ

Данка Георгиева

PETKO ROSSEN’S PRESENCE IN THE LIFE OF BOURGAS AND BULGARIA

Danka Georgieva

Summary

The paper presents different aspects of the life of Petko Georgiev Chorbadziev – Rossen:
fighting in the Ilindensko-Preobrazensko uprising and in the Balcan and the First World War;
working as a literary critic and a writer. All of these aspects reflect his position in regards to
the political and social life in the country. The author’s presentation is based on the original
records from Petko Rossen’s private collection kept at the Bourgas Branch of the State
Archives.

“Имам много точна представа за това което съм” – заявява Петко Росен в
писмото си от юни 1940 г. до на кмета на Средец по повод преименуването на с. Герге
Бунар на Росеново.

Доколко може съвременниците да познават личността на Петко Росен – участник
в Илинденско – Преображенското въстание, Балканските и Първата световна войни,
областен управител на Бургас, народен представител от Демократическата партия,
юрист, писател и литературен критик, след като в българската литература името му не
е популярно. За неговите литературни заслуги пише Михаил Неделчев, който ползва
личния архив на Петко Росен, дарен през 1979 г. на Държавен архив – Бургас от
съпругата му Анна Чорбаджиева и регистриран под номер 825К. В 167 а. е. са
подредени личните му документи, дневник за периода от 1912 до 1944 г., написаните от
него статии и рецензии, кореспонденцията му  с Михаил Кремен, Антон Страшимиров,
Христо Силянов, Теодор Траянов, Асен Златаров, Николай Райнов, Кирил Христов,
Димитър Подвързачов, Елин Пелин, Людмил Стоянов, Стефан Тинтеров (Вен Тин),
Чудомир, Яворов, Ангел Каралийчев и др. документи.

Петко Георгиев Чорбаджиев – Росен (псевдонимът му е даден от Антон
Страшимиров през 1904 г.) е роден на 15 ноември 1880 г. в с. Ковчаз, Лозенградско.
Ковчаз е войнишко селище и жителите му се отличават със своя сводолюбив дух.
Селото е важен пункт по пътя за Цариград. Жителите на селото са участници в
Странджанската буна през 1810 г., от които 16 души са обесени, а чичовците на Петко
Росен Стойчо и Калчо са набити на кол на двата хълма в селото, които по - късно носят
имената им. Баща му – Георги Чорбаджиев ( по думите на Петко Росен) на два пъти е
качван и свалян от бесилката, заради съпротивата му срещу турския произвол.

След Освобождението Ковчаз остава в пределите на Османската империя, което
принуждава семейството да се изсели и това става, когато Петко Росен е на 40 дни.
След дълго лутане се заселват в изоставеното в Странджа черкезко село Герге Бунар
(Росеново), където баща му създава голямо стопанство. По – късно семейството се
мести в Бургас, където Петко Росен завършва основното си образование. През 1894 г.
умира баща му и Петко напуска училище, за да се грижи за семейството си.
Продължава образованието си,  след 2 години, в Сливенската гимназия.   “Записах се в
ІІІти клас. Една обидна пониженост ме гнетеше, че съм останал назад. Замислих да
готвя и материала на ІVти клас, та идущата година да мина направо в Vти клас. Но към
средата на годината аз се така задълбочих в четене на всевъзможни книжки, та дори
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уроците зарязах. Към пролетта аз вече и не мислех за класове и завършване.
Самообразованието ме поглъщаше изцяло. Започнах да надничам и в руската
литература. Всичкото си свободно време прекарвах в старото сливенско читалище...”1

В Сливен Петко Росен попада под влиянието на народняшкия социализъм, който
става негово “верую”. Поради конфликт с учител от гимназията, той е принуден да
завърши Русенската гимназия и това забавя издаването на зрелостното му
свидетелство, което става пречка да се запише в Софийския университет.
Удостоверение за временно записване в университета му издава министър –
председателят Петко Каравелов, който факт е изяснен в дневника на Росен. “Какво
впечатление съм му направил – не помня. Аз бях цял неврастеник. С дълги рошави
коси, пламнали от вътрешен огън очи, цял настръхнал и сега се плаша от себе си, като
погледна на тогавашните си портрети. Нещо като че ли свойско му спомних, схванах, че
печеля разположението му. Разправих му с най – голяма откровенност: как ме
прекъснаха насред матуритетните изпити, как не ми съобщиха чак до есента, че ми се
отнема правото да доиздържа матурите в същата гимназия, как едвам ме допуснаха в
Русе да ги доиздържа и защо не ми се издава документ.  Дядо Каравелов ме изслуша
без досада и схванах, че ми вярва. Успокои ме, даде ми бележка да се запиша
временно в университета, докато ми се издаде зрелостно свидетелство и ми каза, че
ако всичко това е така, ще разпореди да се уреди въпроса, но ако лъжа – да запомня,
че министър съм лъгал....Въпросът се уреди твърде скоро и аз вече бях редовен
студент литература.”2  Няколко дни след това записва право.

През лятото на 1903 г. Петко Росен се завръща в Бургас за да вземе участие в
Илинденско- Преображенското въстание. Като юноша той познава водачите на
въстанието, които посещават семейния им хан в Бургас, станал средище на комитите.
Самият Георги Минков (Мрачний) е негов настойник. На 18 юни Петко Росен  е делегат
на конгреса на Петрова нива. Разпределен е в четата на Янко Стоянов с подвойвода
Коста Тенишев, която чета по време на въстанието действа в Чиглаикския район.

След потушаване на въстанието Петко Росен се връща в университета, където
през 1907 г. (3 януари) участва активно в студентската манифестация и в освиркването
на княз Фердинанд при откриването на Народния театър. След закриването на
университета Петко Росен продължава образованието си в Париж и Женева.

Като студент започва да пише. Първата му печатна творба е в списание
“Демократически преглед” от 1904 г., когато прави критически преглед на повестта на
Антон Страшимиров “На кръстопът”. Статията е посрещната с интерес и с нея Петко
Росен започва с младежка дързост и с хаплив език литературната си критика. Обвинен,
през 1905 г., анонимно и несправедливо в плагиатство, той прекъсва да пише за период
по-дълъг от 10 години.

През 1909 г. се завръща в Бургас и работи като юристконсулт в Народната банка
, а след това открива самостоятелна юридическа кантора.

Петко Росен участва в Балканските войни като санитар, защото не е служил
войник. В Първата световна война е зачислен в 4ти полк на Македонската дивизия като
бивш комита. В края на юни 1918 г., връщайки се в отпуск, той получава назначение за
областен управител на Бургаски окръг, но подава оставка през юли 1919 г. Причините
за това са умората от непрекъснатото напрежение за осигуряване на изхранването на
населението и на продоволствието на войската, от изграждането на административните
органи, както и настъпилата разруха и апатия след втората национална катастрофа.

В началото на 20те години на ХХ век Петко Росен подновява активното си
сътрудничество със статии и очерци в литературния печат – в сп. “Хиперион”,
“Златорог”, “Българска мисъл”, “Тракия” и др. Петко Росен често пребивава в София и
се вписва авторитетно в столичния литературен бит като внушава респект сред
младите с категоричността на литературните си преценки. Многобройните литературни

1 РД “Архиви” – отдел “Държавен архив” – Бургас, Л. Ф. 825К, оп.1, а. е. 32, л.1
2 Пак там л. 22-23
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мемоари, както и неговия дневник и кореспонденция, съхранени в личния фонд,
свидетелсктват за литературно-приятелските му отношения с Елин Пелин, Теодор
Траянов, Антон Страшимиров, Николай Лилиев, Михаил Кремен и особено с Йордан
Йовков в последните години от живота му.

През 1927 г. излиза първата книга на Петко Росен – “От Дунав до Бяло море”,
която, допълнена с нови очерци през 1943 г., е преиздадена. На следващата 1928
година. Петко Росен издава сборник с критически статии озаглавен “На Енювден.
Литературни сенки и силуети.”

Най – голям шум и интерес за времето си предизвикват годишните прегледи
“Сурва, сурва година”, които Петко Росен печата всеки януари от 1923 до 1944 г. във
вестник “Зора” или “Слово”. Тези прегледи са своеобразен критически поглед на
излязлата през годината литература. В личният фонд на писателя са запазени
оригиналните “сурвакници”, а също и отпечатаните екземпляри, придружени често с
бележка на редакцията, че се разграничават от оценките на постоянния си сътрудник
заради острия критичен тон.

През 1931 г. Петко Росен е избран за депутат от Демократическата партия.
Вследствие на това през 1933 г. той издава своя своеобразен депутатски отчет –
очерковата книга “Между народа. Видено и чуто”.

През 1938 г. излиза и четвъртата, издадена преживе, книга на Петко Росен – “В
поле широто. Видено и преживяно”, която е силно цензурирана.

През 1939 г. писателят отказва да вземе участие в празника на българската
книга, след като разбира, че трябва да говори след изпълнението на химна на царя.
Този негов отказ, както и публично изразените от него разочарование и неодобрение на
водената от българските правителства вътрешна и външна политика, водят до
домашен арест и интернирането му в “Панагюрските колони” за няколко месеца. Там
той не отстъпва от позициите си и не се отказва да изразява свободно мнението си за
бездарието на управляващите и за антинационалната им политика. Петко Росен е
убеден русофил – славянофил и ярък англофил. Той е един от инициаторите за
създаване на дружество за българо – съветско приятелство в Бургас през 1940 г.

През 1943 г. Националната пропаганда спира от печат книгата “През гори
зелени”, което е един трагичен епизод от живота на писателя. Книгата излиза много по–
късно – през 1982 г.

Петко Росен умира в Бургас на 30 април 1944 г. Макар ,че творчеството му е все
още малко познато на днешното българско поколение, вероятно издаването на
огромния дневник на писателя (съхраняван в Държавен архив – Бургас) ще даде
допълнителна информация за литературния и обществено-политическия живот в
България от началото до 40те години на ХХ век.
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                   Петко Росен, 1905 г.                                                    Петко Росен на фронта, 1918 г

Петко Росен и Георги Минков (Мрачний), 1919 г.
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„ОТ ЛЮБОРОДНОСТИ ПОДБУДЕН…”
(Анастас Дукиади – в и за историята)

Росица Георгиева

„MOTIVATED BY LOVE OF MY COUNTRY”
(Anastas Dukiadi - in and for history)

Rositsa Georgieva

Summary

Anastas Dukiadi is in the circle of Renaissance patriots who take as their duty the task to
discover and preserve the ancient historical sources for the Bulgarian people. Communicating
with people like Vasil Aprilov, .Dr. Ivan Seliminski and Geogi S. Rakovski urges settler in
Braila to collect and preserve „our precious antiquities”.
As a result of the patriotic activities of Anastas  Dukiadi in historical science are introduced
Zheravna copy of the Istorya Slavyanobolgarskaya, manuscripts, stone inscriptions, ancient
books,etc. He is a promoter of Renaissance printed editions, schools, community centers –
manifestationa of reviving national spirit, of national pride and hope for spiritual and political
freedom.

Интересът към писмените и веществени паметници на родното минало се
проявява в българското възрожденско общество при специфични условия. Те са
обусловени от промените в социално-икономическата сфера и обществено-
политическия живот, наложени от неблагоприятния статут в границите на Османската
империя. Стремежът към издирване и опазване на българските старини обединява
усилията на значителен кръг родолюбци. Вниманието към историческите паметници
има спонтанни прояви в целия период на политическата зависимост. В края на ХVІІІ в.,
а още повече от началото на ХІХ в., мнозина родолюбци осъзнават действената  роля
на историческите извори и знания за националното самосъзнание и самочувствие.

Анастас Дукиади е в кръга на възрожденските родолюбци, които поемат като
свой дълг задачата да издирят исторически извори, потвърждаващи древността и
самобитността на българския народ, език и култура. В „Няколко речи о Асеню първому”
Георги С. Раковски не пропуска да отбележи, че роденият в Сливен родолюбец „в него
време от любородности подбуден, ходил е нарочно да издири нещо си от наши
драгоценни старини… А сичко това е извършил на свои разноски”1.

Известното за този възрожденски родолюбец, откъм дати и традиционни
биографични бележки, е изключително оскъдно: роден в края на ХVІІІ век в Сливен,
споделил съдбата на хилядите сливенски бежанци през „Голямото преселение” 1830 г.,
деятелен член на българската общност в Браила в средата на ХІХ век2. Търсейки нови
образователни пътища, Атанас Дучев се насочва към училищата по гръцки образец,
които в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. са възможност за доближаване до културните
и обществени норми на Новото време. В Сливен той вероятно учи при х. Дамян
Мангооглу, открил училище през 1805 г., при Андон х. Кринчев, създал първото светско,

1 Раковски, Г.С. Съчинения. Т.3, С., 1984, с. 123
2 Пак там; Юбилеен сборник на Българското народно читалище „Зора” в Сливен 1860-1910. С.,
1910, с. 185
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макар и изцяло „гръцко” училище през 1810 г. или пък при даскал Николаки, обучавал и
Иван Добровски. Сигурното е, че в родния си град Атанас Дучев придобива подготовка
за продължаване на образованието, реализирано в по-висока степен, според д-р
Симеон Табаков, в Атина и Цариград3. Именно там той получава по-обширни и
задълбочени знания не само в хуманитарната, но и в естествено-научната сфера.
Сливенският възпитаник на гръцкия образователен модел променя името си, както
мнозина  възрожденски деятели – д-р Иван Селимински, Иван Добровски и др.
Мотивацията за промяна е свързана повече с повърхностно подражание, с
особеностите на социалната позиция, отколкото с антибългарски интереси и тотално
гърчеене. Широобхватната родолюбивата деятелност на Анастас Дукиади /Дукиядис/ е
достатъчно показателна за устойчивостта на народностното му съзнанние.

В превратния исторически ход на Сливен след ХІV век, признаците на стремеж
да се  съхранят следите от родното минало могат да се търсят в процеса  на
разпространение на Паисиевата история и нейните преписи, в приписките към
църковните книги, в написване на родови летописи и пр. Родоописанието на свещеник
Протофан, живял до около 1750 г., е ръкопис  “на славянски, в осмо, голям, широк до
три пръста”,  който според родственика му д-р Иван Селимински “изчезнал  подир
смъртта на баба ми, която през живота си  по предание го пазеше като скъпоценност”4.
Този ръкопис се съхранява в домашния иконостас като най-светия за рода дар –
неговата история. ”Имаше и стари хрисовули и турски султански фермани, които вуйчо
ми Гендо Вълков, първенец в разстояние на 25 години, тогава ги събра, за да не се
изгубят – отбелязва Селимински – вярвам, че те още се пазят там, както и премного
бележки на същия за разни важни събития в Турция в негово време”5. През 1830 г. –
годината на безпокойство, обърканост и неизвестност, свещеникът х. Стоян Йовчев
съхранява и пренася във Влашко „свети черковни одежди” – знак за опазване на
българщината, на паметта за родното място след „Голямото преселение”6.

Анастас Дукиади е сред онези сънародници, които през първата половина на ХІХ
в. откликват на повика за опазване на българските старините и за популяризирането им
пред чуждия свят като веществени доказателства за историческото минало, като
средство за повдигане на националното самочувствие и съзнание. Въздействието на
Юрий Венелин, Васил Априлов, Георги С. Раковски или д-р Иван Селимински има
подчинено значение пред личните необходимост и стремеж на сливенския преселник за
издигане на националното самосъзнание и самочувствие, пред осъзнатия патриотичен
дълг. Засега липсват сведения за преки контакти на Дукиади с видните руски слависти.
Възможно е, той да се запознава с  Юрий Венелин в Браила, Букурещ или при
експедицията на младия учен през 1830-1831 г. в селищата от североизточната част на
българската етническа територия7. Несъмнено Дукиади е подтикнат в своето
родолюбие от книгите на ерудирания български благодетел. „Великата идея за
българска националност, въпреки толкова много препятствия и затруднения, макар и да
остава неизпълнена, обаче се напечати в сърцето на всекиго, почна да се възражда, да
се развива и да се увеличава постепенно – отбелязва д-р Иван Селимински… Тогава
се появи критичната история на Венелина за българите. Това направи голям шум в
България и отвори очите на най-учените, постави нашия народ на заслуженото място,
похвали делата на нашите прадеди. Вследствие на това целият народ се събуди от
дълбоката 5-вековна летаргия и се появи стремеж за изучаване историята на нашия
народ”8.

3 Табаков, С. Опит за история на град Сливен.Т.1. С., 2001, с. 166
4 Библиотека „Д-р Иван Селимински”. Кн.1. С., 1904, с. 47
5 Пак там, с. 87
6 НБКМ-БИА, ф.28, оп.1, а.е. 6, л.43
7 Стоилов, Хр. Дейността на Венелина  по българския фолклор – Псл. Кн.6, С., 1905, с. 34
8 Библиотика  Д-р  Иван..., с. 44-45



193

С богата си  душевност, с широтата на интересите, със задълбочеността на
своето познание и целенасочената му реализация, Васил Априлов е идейният
вдъхновител на възрожденските родолюбци за събиране и съхраняване на
националните ни „древности”. Той стига до убеждението, че българите са длъжни
преди чужденците да направят историческите ни знаци познати за чуждия свят. В
средата на 30-те години на ХІХ век Априлов решава да подпомогне материално
проучванията по българските земи от негови съидейници. Изискването е последните да
бъдат „природни българи”, знаещи езика и нравите на народа, за да могат да
предразположат сънародниците си да им доверят скътани ценни старини. Вероятно
Анастас Дукиади е между онези „ученолюбиви хора”, на които Априлов изпраща
полученото през септември 1837 г. писмо от Юрий Венелин9. Същността на неговата
програма е системното изучаване на културните традиции и националните особености
на българския народ. Венелин предлага да се събират царски ръкописи, грамоти и
хрисовули, да се записват обичаи, предания, да се откриват места на древни крепости,
манастири и т.н. Напътствията на ентусиазирания учен заинтересоват мнозина българи
и стимулират тяхната събирателска дейност. Несъмнена е личната им убеденост от
необходимостта за изучаване на родните исторически паметници.

През пролетта на 1838 г. Васил Априлов съобщава на Юрий Венелин: „През
миналия и текущия месец отидоха в Адрианопол и Сливен двама приятели и аз им
поръчах да направят много нещо… Заминалият в Сливен приятел прояви голямо
усърдие да съдейства в откриването на… ръкописи”10. Анастас Дукиади трябвало да
посети Жеравна, развалините в Преслав и при възможност да записва народни песни.
Макар че не всичко е изпълнено, началото е обнадеждаващо за сливенския родолюбец.
Дукиади предава на Априлов препис на „История славянобългарска”, съхраняван
дотогава от учителя Димитър Събев. Жеравненският препис е направен през 1772 г11.
Писмото изпратено от Васил Априлов и Николай Палаузов до учения на 1 декември
1838 г. дава информация за начина на придобиване на този ценен ръкопис. През 1831
г. младият Венелин се среща в бесарабското село Башкьой със сина на преселил се от
Жеравна свещеник. Там славистът намира гръцка граматика обвита с пергамент от ХІV
в.  и узнава,  че „в стара Жеравна в къщата имало един доста дълбок ковчег,  пълен с
такива „стари работи”. От посоченото писмо се разбира, че сливенецът намира
„същият млад българин, с когото Вие сте водили разговор”12. Вероятно става въпрос за
Емануил п. Кръстев – даскал Мано, завършил Атинската висша школа и завърнал се в
Жеравна около 1834 г. Неговият род е между жеравненските преселници в Бесарабия
след Руско-турската война от 1828-1829 г. Даскал Мано учителства известно време
заедно с Димитър Събев. Анастас Дукиади получава лист откъснат от Октоих, който
Априлов и Палаузов не предават на Венелин, тъй като той има подобни. „Според
твърденията на Дукиади – пишат Априлов и Палаузов – сандъкът съдържал само
църковни книги, писани на пергамент и понеже Жеравна е село българско, в самия
Балкан, без примеси от други племена, богослужението се извършвало на български.
След изнамирането на книгопечатането жителите се снабдили с печатни книги, а
кожените прибрали в сандъци или в архиви,  откъдето децата тайно крадат по един
лист, а възрастните – по няколко”13. Духовните водители на българската емигрантска
общност препоръчват на  усърдния „старинар” да изпрати предложение до сливенските
чорбаджии да продадат църковните ръкописни книги или да вземат в замяна нови
печатни издания. Определянето на научната  стойност на старопечатните книги те

9 Песчани, Д. Юри Иванович Венелин в национално-културното Възраждане на България –
ИПр. 6, 1968, с. 99
10 Пак там, с. 100
11 Константинов, Д. Жеравна. С., 1948, с. 205
12 Унджиева, Цв. Документи за Българското Възраждане в съветските архиви – ИИИ, 12, 1962,
с. 147; Априлов, В. Съчинения С., 1968, с. 292-293
13 Пак там
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предоставят на Юрий Венелин и изразяват желанието си да подарят ръкопис на „някое
учебно заведение”, за да бъдат полезни и на „руската словестност”. Публикуваната
кореспонденция между Априлов и Венелин подсказва, че първото пътуване на Анастас
Дукиади до Сливен и Жеравна е станало през лятото и есента на 1838 г. „Поради
краткия си престой в Сливен Дукиади не е могъл да събере песни,  но дай боже всеки
българин да е направил колкото него” – заключават със задоволство Васил Априлов и
Николай Палаузов в писмото си до Юрий Венелин от 1 декември 1838 г14.  Раковски
уточнява, че Дукиади е събрал не само „наши драгоценни старини”, но описвал и
местностите около посетените от него български селища15.

„Драгоценните старини”, открити от Анастас Дукиади през 1838 г., провокират
научните изследвания за родното минало. С най-голяма значимост между тях
безспорно е Жеравненският препис на „История славянобългарска”. Още при
получаването му Васил Априлов, за да улесни работата на Юрий Венелин, прави
съпоставка с Дряновския препис, който вече притежава16. След смъртта на Венелин
преписът от 1772 г. е предаден на Николай Мурзакевич, който по това време е
професор в Ришильовския лицей в Одеса. През 1844 г. Мурзакевич предоставя копия
от преписа на историците Александър Чертков и Осип Бодянски. Той самият подготвя
печатно издание на преписа, но не успява да реализира идеята си17.

И в Сливен Паисиевата “История славянобългарска” е ориентир за ново духовно
измерение. Нейните преписи се четат, както твърди Георги С. Раковски, с “усърдие”. И
за да докаже това, той привежда пример именно с Жеравненския  препис, който
проучва у Н. Мурзакевич. В книгата си „ Няколко речи о Асеню първому великому царю
българскому и сину му Асеню второму” Раковски публикува пет приписки от ръкописа,
последната от които съобщава: „Аз, Серафим, прочитах сия история у Сливен в лето
[1794] и много полза намерих за българите”18. На страниците на същата книга намират
място и преписи от два надписа с уточнението, че „Тейзи съ собщени господину А.
Дуковичу 1854, април 18 от г. Тодора Карагиоозоглу от Месемврия, кой ги е почърпал
1827 в Цариград от блаженейшаго синайскаго Константия”19. Единият е ктиторски
надпис върху икона, принадлежала някога на изчезналия манастир Елеуса в
Месемврия, а другият е бил издълбан върху плоча, вградена в гробницата на Матеиса
Кантакузина от рода на Палеолозите. Към текста на втория надпис Раковски добавя
превод на български език и някои свои бележки20.

Подробностите около пътуванията на  любородния сливенец из родната земя
през 1838 и 1854 г. са неизвестни. Вероятно именно от него Васил Априлов научава и
публикува предания за образуване на централен Сливен, за преселенията от
разсипаните близки заселища в Балкана и пр21.

Заслугата на Анастас Дукиади е в откриването и предоставянето за научна
обработка на ценни исторически извори, които в конкретното време обосновават
правото на българите за духовна и политическа свобода. Той подтиква и други
сънародници да се насочат към тази народополезна дейност. Достатъчно е да
отбележим проучванията на Лазар Калофереца (1839), Спиридон Палаузов (1844),
Николай Палаузов (1845) и др. Дукиади често пътува по търговски дела до Букурещ,
Одеса или от Браила до Цариград през Българско. Това дава възможност за контакти и

14 Пак там
15 Раковски, Г.С.  цит. съч., с. 123
16 Унджиева, Цв. Цит.съч, с. 147
17 Райков, Б., Драголова, Л. Васил Априлов и Паисиевата история. – В: Васил Априлов и
българската  възрожденска култура. Габрово, 1990, с. 85-91
18 Раковски, Г.С. Няколко речи о Асеню първому великому царю българскому и сину му Асеню
второму. Белград, 1860, с. 47
19 Пак там, с. 99-100
20 Герасимов, Т. Отношението на Раковски към българските старини и монети. – В: Георги С.
Раковски. Възгледи, дейност и живот. Т.1, С., 1964, с. 216-217
21 Табаков, С. Цит. съч., с. 247, 408
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посредничество със сънародници както от емигранската диаспора на север от Дунав,
така и с тези, останали на юг. Например в писмо до Иларион Стоянович
(Макариополски) Априлов съобщава, че на 2 август 1841 г. е изпратил на Дукиади чрез
Иван Богоров (тогава ученик в Ришильовския лицей в Одеса-б.м.), втория том от
книгата на Ю. Венелин „Древние и нынешние болгары…”22.

През 50-те и 60-те год. на ХІХ в. деятелността на родолюбивия българин за
изграждане на националната културна идентификация не е само в посока на
съхраняване на историческата памет. Анастас Дукиади дава своята лепта за печатни
издания, за училища, за читалища и други знакови прояви и места на духовността. Той
е между спомоществователите на втората част на „Критические издирвания за
историята българска” на Венелин, преведена от Ботю Петков и издадена  в Земун през
1853 г., дава средства за построяване на паметник на благодетеля на българския
народ. На 14 януари 1860 г. е сключен договор между Георги С. Раковски и браилските
българи, които поемат ангажимент да подпомогнат с 300 жълтици издаването на
неговите съчинения23. Материална подкрепа оказват и сливенските преселници Никола
Ценов, Анастас Дукиади, Георги Петрович, Панайот и Петраки Симу и др. Огорчен от
недоверието, проявено към него, Раковски пише на Дукиади, който счита за добър свой
приятел:  „Аз дадох клетва за в бъдеще да не върша повече никакво дело с моите
сънародници, само да оправя това… Имам и много други забележителни неща да ти
пиша, заради които ще се зарадва сърцето ти, само че при настоящото положение не
мога, защото това дело изстуди сърцето ми”24. Финансовата помощ на браилските
българи очевидно стига само за издаването на книгата „Няколко речи о Асеню
първому”. Другата книга на Раковски, издадена в Белград през 1860 г., излиза само със
спомоществувателството на най-близкия му приятел в Браила – Дукиади. „Тебе, драгий
приятелю, разсъдих да посветя настоящо си съчинение. Помня нашио тому предмету
обширни разговори… Приеми убо посвещение сие в знак любвии приятелскаго ми
уважение” – пише Раковски в посвещението на книгата „Кратко разсъждение върху
тъмния и лъжовния начала, на коих е основана стара повестност всех европейских
народов”25. От писмо на Стефан Ряпов до Раковски, писано през лятото на 1863 г.,
става ясно, че за да излезе продължението на това историческо съчинение, Дукиади
отново е готов „да му тегли разноските, само да го види цело един път”26.

Необходимо е да се отбележи, че Дукиади оказва материална подкрепа за
осъществяване и на други издания, преценявани като особено важни за осветляване на
българската история – например за излезлия през 1853 г. „Писменик (Писмовник)
сочинен от Сава И. Доброплоднаго, славненина” и др.

Анастас Дукиади е част от сливенската фамилия Симови, известна със своята
широка дарителска дейност към родния град. Неговата съпруга Кирана (Кириаки) е
сестра на Панайот и Петър Симови, чиито родители също напускат Сливен след
„Голямото преселение”. Богатите сливенски преселници са сред големите радетели на
просветното поприще и сред онези, които поемат като свой патриотичен дълг
съхраняването на следите от миналото. Заедно със зет си те даряват средства на
училищата в Сливен и други градове в Българско. През март 1857 г. например
карловските училищни епитропи благодарят чрез „Цариградски вестник” на
благодетелите от Браила: Никола Ценов, Михаил Попович, Анастас Дукияди и др.
Големият родолюбец е и между благодетелите на Сава Доброплодни, които го
издържат в Куручешменското училище в Цариград. Съпругата му е между

22 Костов, Д. Пет писма на В.Априлов до Иларион Макариополски. – В: Известия на  Народния
етнографски музей. Год.І, Кн.1 и 2, С., 1922, с. 26
23 Архив на Георги С. Раконски.Т.1,С., 1952, с. 366-367; Т.2, С.,1957, с. 495
24 Пак там, Т.1, с. 186
25 Кратко разсаждение върху тъмния и лъжовения начала, на коих е основана стара повестност
всех европейских народов. Белград, 1860, ІІІ
26 Архив на Георги С. Раковски. Т.4.,С., 1969, с. 178
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наследниците на Петър Симу, които даряват 1500 австрийски жълтици за построяване
на гимназия в Сливен, а през 1875 г. основават „Фонд „Петър Симу” от 20 хил. франка в
полза на сливенските училища27.

В биографичната хронология на Анастас Дукиади не е записано настоятелството
му на в.”Българска пчела”, основаването на Българското книжовно дружество и други
значими обществени инициативи на българската община в Браила от края на 60-те год.
на ХІХ в. Вероятно причините са от личен и обществен характер. Обективността
изисква да отбележим, че липсата на достатъчен и достъпен изворов материал за
българската диаспора в Браила затруднява историческите изследвания за отделни
личности или по теми, свързани с нейната деятелност в една или друга посока.

Безкористно, с дълбоко патриотични подбуди Анастас Дукиади издирва и събира
знаците за българското минало. Той чувства като неотложна необходимост и задачата
те да бъдат направени достояние на науката. Предавайки ги на учени слависти,
събирачът разчита чрез тяхната компетентна и енергична намеса ръкописите по-скоро
да послужат за отечествена полза. С деятелността си Дукиади насърчава и други
родолюбци да издирват старини. Той поддържа връзката между сънародниците в
родните земи и тези, които са преселени във Влашко и Русия. Разширеният кръг от
запалени „старинари” формира  общественото движение за издирване и опазване  на
родните историческите ценности – опора на голямата идея за националната духовна
еманципация, а в перспектива за възстановяване на българската държавна
самостоятелност.

”Родолюбие истинно е человек в животу си да извърши що може, без да изисква
условия да го наричат тъй или онъй. Ние имаме живи примери днес от такива
родолюбиви българи,  кои струват добро защото е добро и не изискват титули и
условия.” – написаното от Георги С. Раковски убедително се отнася и за неговия
приятел, съидейник и любородец Анастас Дукиади.

27 Табаков, С. Цит. съч., Т.2, С., 2002, с. 494
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СТОЯН КЕНДЕРЕВ – ПРИНОС В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ПАЗАРДЖИК
(юрист, музикант, автор на книги)

Вася Гергинова

STOYAN KENDEROV - CONTRIBUTION OF THE CULTURAL LIFE OF PAZARDZIK

Vasya Gerginova

Summary

This communication is based on information gathered through interviews of the heirs of
Stoyan Kenderov and on his book "Pages of musical life in the town of Pazardzhik".
The purpose of this study is to present Stoyan Kenderov as an active, socially committed
person and cultural activist in his hometown. With the publication of part of the archives with
his memoirs, he takes his place in the cultural history of Pazardjik and his contribution to the
development of music in Bulgaria becomes evident.
He was born in Pazardzhik in 1908. He graduated from the Law Faculty of Sofia University
and practiced as a lawyer and jurist in his hometown. During his school years he was part of
the first student string quartet. He also joined the ensembles of the Music society.  During his
student years he did not break his link with the society and was an active participant in its
performances. On idea by Stoyan Kenderov the art gallery of the town was founded. He also
contributed to the foundation of the Symphony Orchestra and to the nationalization of the
town’s Ensemble for folk songs and dances.
Because of his overall activity Stoyan Kenderov is holder of the Cyril and Methodius medal –
II nd degree

Настоящото съобщение се основа на информация, събрана чрез интервюта  от
наследниците на Ст. Кендеров и личния му архив, депозиран в ДА-Пазарджик, както и
на книгата му „Страници за музикалния живот в град Пазарджик”1.

Целта на настоящото изследване е да представи личността като активен
общественик и културен деец в родния си град. С публикуването на част от архивните
му мемоари заема достойно място в изследването на Пазарджишкия културен живот и
допринася за разкриването на богатото българско музикално наследство2.

Стоян Петров Кендеров е роден на 07.05.1908 г. в занаятчийско семейство. Той е
петото дете на Ламбрина и Петър Кендерови. Най-големият му брат е юрист,
общественик, политик и културен деец; кмет на Пазарджик и народен представител
преди 09.09.1944 г. Основното си образование Стоян завършва в родния си град в
първа прогимназия, от 1923 до 1928 г. учи в смесена гимназия, след което завършва
Юридическия факултет на СУ „Кл. Охридски” през 1932 г. Няколко години е съдебен
кандидат и стажант-адвокат при Пазарджишката адвокатска колегия, а през 1936 г. е
вписан в списъка на адвокатската колегия. Бил е адвокат и член съдия. При
създаването на окръзите през 1959 г. става арбитър и юрист-консулт при ГНС-
Пазарджик и ТКЗС-та в селата Ивайло, Главиница, Добровница, както и в „Търговско
обзавеждане” – Пазарджик. Стоян Кендеров бързо печели име на добър юрист и

1 гр. Пазарджик, информатори: Милчо Петров Кендеров, р. 1939 г., висше, инж. химик; Петър
Петров Кендеров, р. 1943 г, висше, академик-математик; Чавдар Петров Кендеров, р. 1946 г.,
висше, мин.инж.; Недялка Димитрова Кендерова, р. 1949 г., полувисше, културен деятел.
2 ДА-Пазарджик, ф. 963, оп. 3, а.е. 1, а.е. 7, а.е. 11, а.е. 12
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правист. Той е известен музикален деятел от Пазарджик. През 1938 г. се жени за Елена
Ст. Клисурска, с която създават чудесно семейство. От брака им се раждат трима сина
– Милчо, Петър и Чавдар. Най-големият е инженер-химик, Петър е известен математик
– академик и почетен гражданин на родния си град, а Чавдар завършва Минно-
геоложкия институт и работи по специалността си.

Бащата – Петър Кендеров идва от родното си село Карабунар в града и тук
създава  керемидарна фабрика, майката – Ламбрина е домакиня. В семейството
гостува интелигенция – музиканти, художници, инженери, адвокати. Стоян израства в
творческа среда.

Още малък той се захласва по музиката – неговият брат, Димитър, е основател
на музикалното дружество „Маестро Георги Атанасов”. Присъства на всички репетиции
на оркестъра. Членува в дружеството от самото му основаване през 1920 г., свири на
берде, контрабас, мандолина, мандола и фагот. Самият той споделя: „Само пет урока
взех по фагот, а другите инструменти съм изучавал самостоятелно. По виолончело
пианистката Каролина Немска е свирила упражнения с мене, за да свикна с чистотата
на свиренето”3.

В гимназиалните класове е в състава на първия ученически струнен квартет.
Като негов член е от 1925 г.  Включва се в съставите на Музикалното дружество.
Участва активно в оркестрите на споменатото дружество и ансамбъл непрекъснато 47
години. По време на следването си в София не прекъсва връзките си с дружеството.
През семестриалните ваканции взема активно участие в изявите на оркестрите.

Стоян Кендеров живее с оперетата и музиката. До 1990 г. е активен участник в
мандолинния оркестър. На 80 години е солист в оркестъра. Можел да продължи, но се
отказва. Достойнството му не позволява – „движението на ръката ми е нестабилно”.

Като виден културен деец Кендеров съдейства за обединяването на двете
музикални дружества „Маестро Г. Атанасов” и „Родопска песен”. Взема дейно участие в
създаването на Устава на обединеното музикално дружество.

Една от големите заслуги на Кендеров е, че заедно с Георги Методиев успява да
съхрани съществуването на самодейната оперета в града след отделянето й от
Драматично-музикалния театър през 1962 г.

По негова идея се създава художествена галерия в града. „По моя идея и
инициатива се създаде първата в града Художествена галерия от картините, които
имаше в читалището („Виделина”). Бях нейния кръстник, назовавайки я „Станислав
Доспевски”4.

Съществен е и приносът му при създаване на Симфоничния оркестър и
одържавяването на Ансамбъла за народни песни и танци в града ни.
С негова подкрепа се създава и театъра: „Разпростря криле и читалищния театър,
който набра сили и стана общински. Издръжката му премина изцяло върху съвета,
което позволи извеждането му от самодеен в професионален завинаги”5.

В резултат на дългогодишна проучвателска, събирателска и изследователска
дейност Стоян Кендеров написва история на музикалния живот в Пазарджик. „Помним
го като тих и скромен, винаги усмихнат и търпелив, последователен в упорития си труд
по издирване, събиране и обобщаване на документи, свързани с музикалната история
на нашия град”6.

Уникалният му труд „Страници за музикалния живот в град Пазарджик” в четири
тома, е свидетелство за ерудицията му; венец на приноса му в културната история на
Пазарджик. В първата част на историята е направен преглед на музикалния живот в
периода преди и след Освобождението до 1944 г.; втората част е свързана със
създаването, развитието и изявите на ансамбъл „Маестро Г. Атанасов”, оперетното

3 Пак там, ф. 963, оп. 3, а.е. 1
4 Пак там, ф. 963, оп. 3, а.е. 12
5 Пак там, ф. 963, оп. 3, а.е. 12
6 Пак там, ф. 963, оп. 3, а.е. 11
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дело и Симфоничния оркестър. Третата част е посветена на профсъюзната дейност в
града, а четвъртата – на ученическата и читалищната самодейност7. Историята на
музиката в Пазарджик обхваща период 1840-1983 г.

2007 година е паметна за фамилията, защото посмъртно бе публикувана книгата
му „Страници за музикалния живот в град Пазарджик”, книга І. Авторът работи 13
години за създаването й – в нея той включва двете части от историята на музикалния
живот, а другите две в ръкопис (на пишеща машина) са депозирани в ДА-Пазарджик. В
четирите раздела на изданието авторът е обхванал цялостно музикалния живот в града
за периода 1840-1981 г.

Първият раздел съдържа интересни сведения за първите певци и музиканти-
професионалисти и любители в град Пазарджик в периода 1840-1892 г. Опирайки се на
архивни материали, авторът проследява историята на създаване на първия оркестър –
общински духов състав (градска музикална банда) през 1883 г. с диригент Давид
Бахман. Той просъществува само 2 години, но поставя началото и отговаря на нуждите
от музикални изяви, които задоволяват естетически нарасналите потребности на
пазарджишкото население и в частност на интелигенцията.

Вторият раздел, обхващаш периода 1892-1920 г., е посветен на първия духов
военен оркестър, на първите ученически оркестри, на хоровете, създаването на
мандолинен оркестър, проследени са историята на първата детска музикална школа в
града и на личности – капелмайстори и диригенти, свързали творческия си път с
културния живот на града.

Третият раздел продължава историята на оркестри, кръжоци, личности,
ученическа и читалищна самодейност, както и личностите, свързани  с тях през
периода 1920-1944 г.

Четвъртият раздел е историята на ансамбъл „Маестро Г.Атанасов”, на
оперетното дело, на Симфоничния оркестър – до 1981 г.

Благодарение на Стоян Кендеров са регистрирани изявите на чужди оркестри.

Историята на музикалния живот в Пазарджик, която написва Кендеров, дава представа
за културния обмен, осъществен между България и останалите страни и има своя
принос на национално ниво. През 1890 г. с концерт в Пазарджик на сцената на
читалище „Виделина” гостува Сръбския тамбурашки оркестър. На същата сцена през
1902 г. гостува италианската оперна трупа „Милано” и в продължение на пет дни изнася
оперите „Фауст”, „Ернани”, „Севилският бръснар” и „Траватор”, като последната се
играе 2 пъти; през 1949 г. гостува и Руския държавен хор „Пятницки”.

Самият автор споделя, че „за да се съхранят в паметта на поколенията факти из
живота на Пазарджик, имащи стойност за музикалната история на града, отделих без
прекъсване 30 години от живота си…”8. Димитър Кибритов пише: „Малко е да се каже че
той има принос в културната история на града ни. Той беше органически слят с нея.
Няма културен институт и звено, с което чичо Стоян да не беше свързан... един от
основателите на мандолинния оркестър „Маестро Атанасов” той остави незаличими
следи в развитието и укрепването му. Беше стожер, беше душата, вярата и
вдхновението на оркестъра...за нас неговото дело е живо, ...неговото присъствие е в
нас”9.

Родствениците му споделят: „Чичо Стоян беше филосов по рождение.
Неконфликтен, интелект, музикант, той никога не нагрубяваше, никога не се
натрапваше”10.

7 Пак там
8 Пак там
9 Пак там, ф. 963, оп. 3, а.е. 7
10 Недялка Дим. Кендерова
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Целият му живот се подчинява на девиза: „Там, където не сме били, там не сме
победили! Ние, адвокатите, сме като дялан камък, където и да го сложиш, ще си
пасне”11.

Музиката съпровожда Стоян Кендеров и в последния му час – на погребението
му звучи V-та симфония на Бетовен.

Изводите, които се налагат от изложеното:
В професията си (адвокат, съдия, арбитър) Стоян Кендеров е високо

компетентен, блестящ – по-думите на негови колеги; в сферата на културата е
многостранен, в междуличностните отношения – етичен и добронамерен.

Обществената дейност върши по свое дълбоко убеждение, безплатно и
безкористно. Ст. Кендеров работи активно и ентусиазирано, заедно с други
парзаджиклии, за изграждането и професионизирането на театъра, библиотеката,
музея, художествената галерия, оперетата – всички те родени под стряхата на
читалище „Виделина”, чувстват неговата силна подкрепа в трудните дни на творческото
им развитие.

Голямата му ерудиция, човечност и всеотдайност като съпруг, баща и
общественик печелят обичта и уважението на пазарджиклии към личността му.

Достоен гражданин, благородник по душа, отдал на духовната култура много
сили и енергия, много вълнения и пристрастие Ст. Кендеров многократно е
награждаван с дипломи, грамоти, значки.

Стоян Кенедоров обича да казва „който пее, зло не мисли”. Голямата му и
безрезервна обич към хората и още повече към музиката, му печелят на множество
приятели и почитатели.

За цялостната си дейност е носител на орден „Кирил и Методий” – ІІ-ра степен.

11 Милчо, Петър и Чавдар П. Кендерови
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ЕУЗЕБИО ФЕРМЕНДЖИН - НЕГОВИЯТ ЖИВОТ И НЕГОВИЯТ ДОКУМЕНТАЛЕН
СБОРНИК “ACTA BULGARIAE ECCLESIASTICA”

Йорданка Гешева

Еузебио (Евсевий, Еузебиус) Ферменджин1 е роден и израснал в банатското
селище Винга (днес в Румъния). Районът на тогавашния Австрийски Банат е населен с
най-различни народности, сред които има много българи, напуснали родните си места в
края на XVII и в началото на ХVІІІ в., но не загубили българското си народностно
самосъзнание. Селището Винга (или Терезиопол, по името на императрица Мария
Терезия) е разположено почти по средата на пътя между Темешвар (Тимишоара) и
Арад и от тридесетте години на ХVІІІ в. е населявано предимно с български преселници
– католици и павликяни. Първите преселници са бежанци, потърсили място за
заселване след разгрома на Чипровското въстание най-напред във Влашко. След
загубата на австрийците във войната с Османската империя от 1737-1739 г. тези
български преселници се установяват в Банат.

Корените на брат Еузебио Ферменжин са от българи павликяни от Никополско,
изселили се между 1726-1731 г. и настанили се първоначално в Австрийска Влахия, а
към 1738-1739 г. в Бешенов. Две-три години по-късно никополчани уседнали във Винга,
заедно с голяма група преселници от Северозападна България (около 300 павликянски
семейства). Настанявайки се в територии на Австрийската империя и попадайки в
среда на католици, българите павликяни приемат католицизма. През 1744 г.
българската колония във Винга получава специален статут и привилегии по силата на
грамота, издадена от императрица Мария Терезия (широка автономия, право да
избират от средите на католиците съдия и шестима съдебни заседатели, да строят
свои църкви и училища, свобода на търговията в цялата империя, право да устройват
пазари и панаири, както и редица други облекчения)2. Само за пет години – до към 1749
г. във Винга вече са изградени нова църква, католически францискански манастир;
започва да функционира католическо училище към манастира и др.

Еузебио Ферменджин е роден на 17 септември 1845 г. в семейството на
българите Лука Ферменджин и Агата Малкин. Записан е в кръщелната книга с името
Мартин. Кръстен е в местната францисканска църква от капелана Изидор Воргич на 21
септември същата година. Затова  в някои по-стари румънски, български и хърватски
материали тази дата - 21 септември фигурира като негова рождена. Бащата почива
рано, а майката надживява своя син3.

Сред банатските българи има различни легенди и предания за произхода на
името Ферменджин, запазени във фонда на полк. Михаил Шипков в Националната ни
библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Според най-популярната версия името идва от
ферман - документ и джин – всезнайко, многознайко; другата версия за джин – дух,
борбеност. Според Любомир Милетич докато били в българско, фамилията била
Ферменджи или Ферменджиеви, но след преместването прилагат наставката ин – по
образец на северозападните говори или по „чипровски” модел и стават Ферменджин.

1 Името и фамилията на този ерудиран автор са влезли в българския език по различни начини.
За това ще стане дума в написаните тук страници
2 История на България. Т.4. Българският народ под османско владичество (от ХV до началото
на ХVІІІ в.). С., 1983, с. 244-248. Вж. също Георгиев, Л. Българите католици в Трансилвания и
Банат (ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.). С., 2010, с. 70, 106-108
3 Tincul, M. Vinga -  rodni kraj o. Euzebija Fermendžina. - U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina.
Zbornik radova znanstvenog skupa. Osijek, 1998, s. 43-45
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Затова и мнозина автори смятали, че родът идва от Чипровско4. Впоследствие обаче
техните никополски корени и павликянски произход са доказани.

Първоначално образование Мартин Лука Ферменджин получава в училището към
местния францискански манастир. Обучението в първите два класа е на български и на
хърватски език, а в следващите класове преминава основно на латински. Така че още
от дете  Мартин започва да чете и да пише на трите езика. Завършвайки курса на
обучение във Винга, след дълги размишления заминава за Бач (Бачки комитат, днес в
Унгария), където постъпва в новициата (училище за послушници). Там получава името
Еузебио. Завършва през юни 1862 г.

През 1863-1864 г. Еузебио Ферменджин изучава философия във францисканския
манастир в Радна, а през следващата година учи  теология във францисканския
манастир във Вуковар (днес в Хърватия). През 1866 г. вече започва обучение в
Теоложкия факултет на Виенския университет5. В свободното си време посещава
лекциите по история на проф. Макс Бьодингер във Виенския университет, където се
записва като частен студент. Във Виена се запознава и сприятелява с хърватски
студенти, но и с такива вече видни личности като Франц Миклошич, който е
преподавател в университета по славянско езикознание и др. Понякога Миклошич,
видният езиковед-славист (почетен член на Българското книжовно дружество, член на
Виенската и на Петербургската академии на науките), го кани в къщата си, където го
моли да говори на български, да пее български песни, да рецитира и да разказва
български легенди и предания6.

През ноември 1869 г. Еузебио Ферменджин  напуска Виена и се отправя към Илок
(днес в Хърватия), където става лектор (преподавател) по философия. Там в
манастирското училище има шестима младежи, които изучават тази дисциплина. На
следващата година брат (отец) Еузебио е преместен за преподавател по философия и
теология в манастира във Вуковар. Наред с преподавателска работа упорито се
занимава и със събирателска дейност, а и много чете за миналото на славяните и за
францисканските мисии по света. Освен това се слави и като добър изповедник сред
францисканското население на Вуковар.7 Грижи се за болни и бедни хора.  След
тригодишна преподавателска работа полага професорски изпит в Теоложкия факултет
на виенския университет.

От Вуковарския период от живота на Ферменджин в Будапещенския
францискански архив е запазен един неиздаден ръкопис със заглавие „Adversaria”.
Авторът е събрал, преписал, изразил мнението си  и коментирал  различни „извори на
латински, босненски и унгарски език”, сред които се откриват интересни сведения за
Чипровското въстание и за последвалото преселение на българите католици от
Чипровско8. Ръкописът става известен на българските читатели благодарение на
издирвателската и събирателската работа в унгарските архиви на Цоньо Младенов
през седемдесетте години на миналия век, а също и на публикацията  на Пенка
Пейковска в сп. „Архивен преглед”.

4 НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 29, л. 5-8; също а.е. 46, л. 93-94. Вж. също Георгиев, Л. Българите
католици в Трансилвания и Банат …, с. 36; Коледаров, П. . Духовният живот на българите в
Банатско. – Сп. Славянска беседа, 1938 г., кн. 4 (електронен вариант)
5 Hoško, Fr. Em. Euzebije Fermendžin crkveni upravnik i povjesnik. Zagreb, 1997, s. 30-32, 36-38;
НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 46, л. 93-95 (Некролог  за Е. Ферменджин от  Л. Милетич); Коледаров,
П. Духовният живот на българите в Банатско. – Сп. Славянска беседа, 1938 г., кн. 4 (електронен
вариант)
6 Damiš, Iv. Život i djelo Euzebija Fermendžina. - U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina. Zbornik
radova znanstvenog  skupa. Osijek, 1998, s. 50-51
7 Isto, s. 52-53
8 Пейковска, П.  Неизвестен ръкопис на Е. Ферменджин за Чипровското въстание и банатските
българи. – В: Архивен преглед, 1989, кн. 3, с. 229-234.  Авторката прави превод, представяне и
анализ на страниците, посветени на Чипровското въстание и на последвалата бежанска вълна
на населението към Седмиградско и Банат
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През 1877-1878 г. Еузебио Ферменджин се завръща в родния край и става
капелан във францисканската църква. Престоят му във Винга е кратък, но е белязан не
само с грижи към хората, а и с някои историко-литературни изяви. По това време се
сприятелява с известния местен учител, книжовник и  издател Леополд Косилков. Най-
напред пише малка статия за „Календар за Новата 1877 г.”, издаван от Леополд
Косилков. На следващата година пак за календара подготвя няколко кратки историко-
познавателни статии за историята на Винга, за миналото, за бита и начина на живот на
винганските българи, за дадените им от кралица Мария Терезия привилегии; прави и
сбит преглед на отминалите събития. А когато две-три години по-късно Л. Косилков
става основател и редактор на общинския вестник „Vinganska narudna nuvala”,
Ферменджин, макар да е вече в Рим, където получава и изчита първия брой, отправя
възторжено писмо на Косилков, в което го поздравява за това, че пише и издава на
майчиния им език. Материалите на български език го накарали да се почувства
„душевно сгрян, както измръзналият се стопля на огъня, както слънчевите лъчи стоплят
всичко живо на земята”9. Писмото на Ферменджин е публикувано в бр. 2 на вестника.

През 1879 г. много за кратко Еузебио Ферменджин е преподавател по теология в
манастира в Бая (днес в Унгария). От 1880 г. нататък почти непрекъснато Ферменджин
е в Рим. Заради знанията, ученолюбието, проучвателските му способности, стриктното
познаване и „ревността” към църковните канони е избран за дефинитор, а после и за
генерален визитатор на францисканския орден ( Орден на св. Франциск или така
наричания още Орден на малките братя). Изпълнявайки тези длъжности му се налага
да посещава редица манастири и францискански провинци и да помага на братята за
укрепване на вярата. Има сведения за 12 такива негови мисии в Сребърна Босна,
Албания, Унгария, Галиция, Италия, Хърватия10. Важна задача на визитатора е
периодически да обхожда  поверените му църковни общини, да има ясна представа за
живота там, за духовното и материалното състояние на католическите свещеници от
братството,  да следи за разхода на средства и др.

През всичките тези години, изпълнявайки тежки и отговорни мисии, Еузебио
Ферменджин прескача за кратко до Винга, където продължава да живее майка му.
Поддържа дружелюбни отношения с местните хора и учудва всички с това, че макар от
дълги години да не живее с тях, прекрасно говори местното българско наречие11.
По времето, докато е в Рим, Ферменджин е натоварен и с още една задача – да бъде
архивар и летописец на „Annales Minorum” – корпус от документи и материали за
историята на францисканския орден, разпрострял се по всички краища на света.
Началото е положено от францисканеца Лука Вадинг през 1625 г., като той започва да
събира документи и да пише историята на ордена още от далечната 1208 г. До 1654 г.
Вадинг успява да събере материали, да напише и да отпечата 8 тома от историята на
францисканския орден. И до днес той остава най-известният историограф на
францисканския орден12.

През тридесетте години на ХVІІІ в. започва подготовката на второто издание на
Аналите на Ордена на малките братя. Работата често прекъсва и след това започва
пак. Така че до времето, когато с тази задача официално е натоварен Ферменджин
(някъде около 1885 г.) вече са отпечатани 24 тома. Следващият 25 том е изцяло
събран, подготвен и анализиран от Ферменджин. Отпечатан е през 1886 г. Ферменджин
допълва и преподрежда документите по том 20; започва събирателска работа, подготвя

9 НБКМ-БИА,  ф.  881,  а.е.  46,  л.  95;  Цит.  по Милетич, Л. Книжнината и езикът на банатските
българи. – В: Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. Под редакцията на проф.д-р
С. Дамянов Съставител Мария Рунтова. С., 1987,  с. 537, с. 526-527
10 Damiš, Iv. Život i djelo Euzebija Fermendžina…, s. 57-58
11 НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 46, л. 96-97
12 Хроника на българското францисканство (ХІV-ХVІІІ в.), съставена в гр. Алвинц от Блазиус
Клайнер. Съставителство, въведение, бележки, коментар – Ищван Ленард Мадяр. С., 1999, с.
64
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и написва част от материалите за т. 26 и 27, но те излизат доста време след неговата
смърт13.

В „Annales Minorum” са поместени много сведения и материали за различни
народи, за всички държави и общности, където е разпространена вярата към св.
Франциск. За да продължи работата по това издание на Ферменджин му се налага да
обиколи много държави – Египет, Палестина, част от предна Азия, почти цяла Европа.
С голямо усърдие и прецизност, с много знания и упоритост Ферменджин събира
материали главно от църковни, но и от светски архиви, за да подготви трите тома на
изданието. Затова той е познат в много страни, а изданието получава висока за
времето си научна оценка.

Брат Еузебио Ферменджин поддържа приятелски връзки с редица видни
представители на хърватската наука, култура и изкуство. Организира събирането на
книги на известни хърватски автори, които да бъдат предоставени на Ватикана;
сътрудничи при уреждане на различни църковно-религиозни и културни въпроси.
Кореспондира по различни поводи с Франьо Рачки, Богослав Шулек, Иван Ткалчич,
Тадеуш Смичиклас, с чеха Павел Шафарик (дядо на д-р Константин Иречек по майчина
линия) и др.

Еузебио Ферменджин е официално приет за дописен член на Южнославянската
академия на науките в Загреб. И до днес в архива на Хърватската академия на науките
и изкуствата се съхранява значителна част от неговото документално наследство. За
съжаление запазените там материали за България са твърде малко – само няколко
документа, изпълващи около тридесетина страници. Сред тях има препис от документ
от Рилския манастир, написан на кирилица; различни бележки във връзка с
българските земи – 10 страници; 4 страници за францисканската провинция България;
малки бележки във връзка с настаняването на бежанците във Влашко и ролята на княз
Константин Басараба и др.14

За българите много важно е съхраняването и популяризирането на редица
материали от Архива на Конгрегацията за разпространение на вярата, от Ватиканската
апостолическа библиотека, а също и от други италиански архиви. Благодарение именно
на усилията на Ферменджин са запазени няколко съчинения на софийския архиепископ
Петър Богдан Бакшев (1614-1674 г.). В архива на Конгрегацията за разпространение на
вярата брат Еузебио намира и издава през 1887 г. значимия историко-географски труд
на Петър Богдан „Описание на царство България”. По същото време  и в същия архив
Ферменджин открива още три съчинения на Петър Богдан, озаглавени условно
„История на София”, „История на Охрид”, „История на Сърбия и призренската
архиепископия”, написани на италиански език под формата на релации. Без да ги
превежда и без да ги коментира през 1887 г. той ги отпечатва, с което помага за това да
бъдат не само запазени, но и да станат известни на по-широк кръг читатели15.

В България името на Еузебио Ферменджин се свързва най-често със събирането
и отпечатването на сборника  с документи „Аcta Bulgaria ecclesiastica…”; сред сърбите
брат Еузебио е известен с “Acta Bosnae potissimum  ecclesiastca…“; сред хърватите с
това, че подготвя и представя на Загребската академия на науките сборника Acta
Croatia ecclesiastica…, съдържащ множество документи по църковната история на
хърватския народ. По подготовката за отпечатването на този последен корпус
документи той води активна кореспонденция с проф. Т. Смичиклас.

Документите за българската църковна история, чието пълно заглавие е „Аcta
Bulgaria ecclesiastica ab A. 1565 usque ad A. 1799. Collegit et digessit fr. Eusebius

13 Pandžić, B.  Fra Euzebije Fermendžin i Annales Minorum Luke Waddinga. -  U: Život i djelo o.
Euzebija Fermendžina. Zbornik radova znanstvenog  skupa. Osijek, 1998, s.123 - 129
14 Strčić, P. Ostavština E. Fermendžina u Arhivu HAZU. U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina.
Zbornik radova znanstvenog  skupa. Osijek, 1998, s. 173-178; Majstorović, Sr. O. Euzebije
Fermendžin, franjevac, akademik. 1845-1897. Zagreb, 1978, s. 19-21
15 Димитров, Б. Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от ХVІІ в. С., 1985, с. 10-11
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Fermendžiu. Zagrabiae, 1887 ” („Български църковни документи от 1565 г. чак до 1799 г.
Събрал и подредил брат Еузебиус Ферменджиу) са издадени през 1887 г. в Загреб, в
известна степен и със съдействието на Франьо Рачки. Тук искам да обърна внимание
върху начина на изписване на името – и на заглавната страница, и при подписване на
предговора на изданието е отпечатано Ферменджиу, а не Ферменджин. Смята се, че
това е печатна грешка. Години наред обаче сред българските изследователи
фамилията на брат Еузебио се е произнасяла и пишела с „у” в края, вместо с –ин, както
е утвърдено днес не само в България, но и в Хърватия, в Унгария и в други страни.

Документите в сборника са 265 на брой и започват от  1565 г., като последният е
от 4 февруари 1799 г. Началната дата не е случайно избрана. Първият документ е
съобщение за състоялата се през 1565 г. визитация на архиепископ Амброзий от
Рагуза. Архиепископът бил изпратен от папската институция на служебно посещение
сред католическите общности в северозападните български земи и конкретно в
Чипровци с цел да види какво е състоянието на католическата общност,  как живее
духовното братство, какви са слабостите и недостатъците в тяхната работа и т.н. След
това посещение и след отчитане на проблемите (не се спазвали каноните на
католическата църква, не се придържали към предписанията, имало нарушения в
организацията на църковната служба и др.) започва активизиране на целенасочената
католическа пропаганда сред българите и нов етап в дейността на българите
католици16. Подобрява се организацията на работа. По редовна и по-добре
организирана става и кореспонденцията с папската институция. Затова от тази година
нататък сведенията за българите стават повече и с по-актуален характер.

Поместените в сборника „Аcta Bulgaria ecclesiastica…” документи са събирани от
много архиви, манастири и хранилища. Повечето от материалите са на латински; не
малко са на италиански, има някои бележки на немски. Рядка е появата на документи
на български (на кирилица). Срещат се и на хърватски – на икавско или пък на
дубровнишко наречие. Документите дават сведения не само за църковната организация
на българите, но и за живота и съдбата им, за проблемите, за борбата с османците, за
Чипровци и за въстанието, за преселението на българите след разоряването на
северозападните български земи; за павликяните и за католиците. Интересни данни
могат да се извлекат за  социално-икономическите и политическите условия в
поробените български земи, за очакваната от католическата църква и от западните
държави помощ за евентуално освобождение.

В сборника са поместени писма и релации до Конгрегацията за разпространение
на вярата, писани от софийския архиепископ Петър Богдан Бакшич; различни описания
на българските земи от най-различни автори; релации и молби за помощ от софийския
архиепископ Стефан Кнежевич, когато вече по-голямата част от българите католици
живеят в Банат; писма с описание на положението на българските преселници от
викария на Провинция България в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. отец Марко
Пеячевич; писма от софийския епископ Илия Маринович, от Марко Бандулович,
Франческо Марканич, Никола Станиславич, Христофор Пейкич и др.

Документите, произхождащи от Чипровци или отнасящи се за католиците от този
район са повече от 100 и заемат повече от една трета от сборника. От поместените
изложения, справки, описания или от друг тип материали може да се види какво е било
състоянието на католическата общност в северозападните земи, колко са католиците и
православните в района на Чипровци, колко българи живеят там в различните периоди,
колко деца посещават католическото училище, какъв е броят на дубровнишките
търговци в региона и т.н.

***

16 За  мисията на архиепископ Амброзий в Чипровци и района вж. Дуйчев, Ив. Чипровци и
възстанието през 1688 година. С., 1938, с. 8-9; Чолов, П. Чипровското въстание. 1688. Второ
издание. С.,  2008, с. 70
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Брат Еузебио Ферменджин почива на 25 юни 1897 г. във францисканския
манастир в хърватския град Нашице (област Славония). От негови писма до Франьо
Рачки и до Тадеуш Смичиклас се разбира,  че още от 1894  г.  той е вече болен,  но
полага усилия да довърши работата по поредния том на „Annales Minorum”. Лекарите го
съветват да се установи в Хърватия, да се лекува и да почива. През юни 1897 г. на път
за родния край, за Винга, минава през Нашице и спира там да отдъхне за няколко дни
във францисканския манастир, да набере сили, за да продължи пътя си. Там го намира
смъртта. Вместо той да посети майка си, тя пристига в Нашице, за да се прости с него.
Погребан е в градското гробище в Нашице. Днес тленните му останки, заедно с тези на
още 25 братя францисканци са положени в общ гроб, а имената им са изписани върху
големи черни мраморни плочи. Името на Е. Ферменджин е на първия ред на втора
плоча.
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Паметен кръст, поставен през 1897 г. върху гроба на Еиузебио Ферменджин в градското гробище в
Нашице

Възпоменателен паметник на братята францисканци, погребани в Нашице,
където е изписано и името на Е. Ферменджин.
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ЛАЗАР ДОНКОВ И ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА МУ ЗА МУЗЕЙ НА ОТКРИТО

Ангел Гоев

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” в Габрово е единственият за сега
етнографски музей на открито в България. За неговата сравнително кратка, едва
четиридесет и шест годишна история, той отдавна се утвърди като един от големите
туристически обекти в България с национална и широка международна известност. По-
известен като „Етъра”, музеят не е периферна, случайна или епизодична посетеност, а
конкретна и точно определена туристическа цел за посещение. Защото, за разлика от
другите, класическите музейни форми, тук посетителите навлизат непосредствено в
естествено експонирана историческа музейна среда, съобразена с методологията за
изграждане музеи на открито тип „Сканзен”. За разлика от другите музеи на открито по
света, които почти всички са от статичен тип, Етърът е жив музей, който целогодишно
показва на живо, пази, съхранява и най-важното, поддържа жива българската народна
традиция в нейната многообразна материална и духовна цялост.

За музея, както и персонално за неговия създател Лазар Донков, е писано много
и по различни поводи (подробна библиография  Илиева, Бинева 2004: 180-202). Но
предисторията на създаването му само е фрагментирвана в писанията или бегло
споменавана. Затова тук ще насочим вниманието си към предначалото на Етъра като
идея на Лазар Донкав за изграждане на музей на открито конкретно в Габрово. Една
тема, която се явява като естествено продължение на тематиката „Идея за Етъра”,
разглеждана вече от нас в контекста на световната музейна практика на
сканзенологията и българският й вариант (Гоев 2009: 5-8). Там вече казахме, че за да
стане нещо реално, първо трябва да се роди идеята за него. В този смисъл идеята и
нейната реализация са равностойни независимо, че първата израства в пространството
на мисълта, а втората – в реалното пространство. Така че днешният реален Етър край
Габрово, който е един уникален музей на открито, е резултат от уникалната идея,
родена в главата на габровеца Лазар Донков. И тъй като най-достоверен исторически
източник е първоизточника, за идеята ще цитираме точно създателя.

Лазар Донков си води бележки за създаването на Етъра озаглавени „КРАТКИ
БЕЛЕЖКИ ПО СЪЗДАВЕНОТО НА ЕТНОГРАФСКИЯ ПАРК – МУЗЕЙ „ЕТЪР” и
публикувани за първи път през 1971 г. в циклостилен вариант (Донков 1971). Второто
им издание (Донков 2004) е по повод 40-та годишнина на Етъра в юбилейния сборник. В
самостоятелно книжно тяло, като трето допълнено издание, Бележките отново са
публикувани през 2008 г. (Донков 2008). В тях, още в самото начало, Донков пише за
зараждането на идеята за музей на открито: „Идеята ми за изграждане на жив музей на
открито се роди около 1948- 1949 година. Разбира се в началото тази идея беше
неизяснена и конкретизирана.

От проучванията, които извършвах преди това на етнографски обекти в
Габровско, всекидневно се убеждавах в изключително находчивия, практичен и
изобретателен ум на балканджията, създал през време на Възраждането удивителни
по своя замисъл и остроумие технически съоражения – в удивителното му умение да
използува водата, най-голямата привилегия, с която го е дарила природата.

При обиколките си в старите габровски чаршии и селата Боженци, Скорци,
Стомонеци, Топлеш, Делиджеци, Тодорчета, Недевци, Лютаци, Жълтеш, Негенци,
Лесичарка, Батошево, Стоките и десетки други, аз се натъквах на истински
архитектурни шедьоври, плод на здравото чувство за архитектура и майсторско
изпълнение от самобитни майстори строители. А запазената още уредба за някои от
тези къщи говореше неопровержимо за изключителното чувство за изящество и
красота, с която е била надарена габровката. Тази трудолюбива, с буден ум и сръчни
ръце жена, сама е съчетавала в пищни цветови гами тъканите от нея пъртени черги,
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кенарени платна, пешкири и др. И всичко това между другата земеделска и къщна
работа.

Останали тук-там броени на пръсти в града и околностите прегърбени от
годините занаятчии ме връщаха към светлите спомени на ранното детство, когато с
часове с жадно любопитство гледах как грънчарите с голямо умение извайваха изящни
глинени съдове, към бакърджиите, куюмджиите, папукчиите, към ковачите, които
огъваха нажеженото желязо като восък, към ножарите, тези изкусни майстори, които
носеха славата на габровските ножове извън пределите на страната, към стругарите по
„Станисов дол”, край с. Топлеш, чиито свистене на струговете и сега чувам в ушите си,
към кринчарите, лопатарите, гайтанджиите, бояджиите, кънджиите, към аромата на
печените орехови ядки от шарланджийницата на Йонко Калчев, към исполините табаци,
накацали като чайки на кавалетата по реката в „Табашката махала”, към всички
останали занаятчии, чиито златни ръце създаваха неподражаеми бисери в
занаятчийското производство. Голяма част от тези занаятчии, които сложиха началото
на стопанската история на България през Възраждането бяха умрели, а останалите
бяха пред агония. Съвременният живот бързо промени и облика в уредбата на
жилището, а уникалните архитектурни паметници събаряха безжалостно за дърва или
изоставени и неподдържани от собствениците си, се рушаха под напора на годините.

Отминаваше една епоха и заедно с нея времето като бурен поток отвличаше
всички веществени белези за нейното съществуване.

Преди 9-ти септември с престъпно нехайство се гледаше как загива това
национално богатство, а в първите години след 9-ти септември дадените указания за
спасяването му не бяха радикално изпълнени. Създадоха се комисии (говоря за
Габрово, но това се отнася може би за цялата страна), които регистрираха някои
архитектурни и други паметници на културата и съответните отговорници от
тогавашните отдели „Просвета и култура” сметнаха задачата си за изпълнена.

Рушенето на ценни етнографски паметници продължи с тази разлика, че по-рано
не бяха регистрирани, а сега се рушаха като регистрирани.

При тази обстановка започна да ме вълнува мисълта какво би могло да се
направи да се възстановят загубените архитектурни паметници и запазят
съществуващите, да се покаже бита и стопанското минало през периода на нашето
Взраждане.

Наистина в музейните експозиции се показваха отделни етнографски материали,
съпроводени с обяснителни текстове, показваха се в снимков материал различни
обекти, но всичко това не можеше да постави зрителя в непосредствен контакт с
отминалата действителност, не можеше да изясни нагледно този светъл период от
нашата история. Всичко това беше причина да се роди в мен мисълта да се създаде
действуващ музей на открито, в който да се види домашния бит, да се покажат в
действие всички механични съоръжения и занаятчийски работилници, за да може
миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани
и запази това огромно национално богатство.

Но как би могла да се осъществи такава идея? Преди всичко по същество тя
представляваше истинска революция в музейното дело, а революция с един човек не
се прави. От друга страна за нейното реализиране се изискваше огромна
предварителна научно-изследователска и събирателска работа.

Направените от мен върху бита, традициите и обичаите проучвания и
заснемания на етнографски обекти представляваха една незначителна част от това,
което следваше да влезе в експозицията на такъв музей. Идеята си аз не споделях с
никого, тъй като по това време не виждах ентусиазирани хора, които биха я подкрепили.
Пред официалните органи и институти в града също не я лансирах, бях убеден, че няма
да се възприеме, предимно поради това, че към нейното осъществяване можеше да се
пристъпи след един дълъг подготвителен период (научно-изследователска и
събирателска работа най-малко 8-10 години), а на мероприятие с такава далечна
перспектива по това време не би се обърнало внимание.
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Пред мащаба на един такъв музей сам се чувствувах безпомощен, но не можех
да угася в себе си огъня на тази идея и реших безшумно със собствени сили да поема
кръста и започна подготвителна работа, убеден дълбоко в себе си, че тя рано или
късно ще даде своите плодове...” (Донков 1971: 1-5).

Позволихме си да цитираме този пасаж, тъй като както споменахме по-горе,
фактологията е най-добра като автентичен първоизточник. На пръв поглед това е едно
съвсем кратко и съвсем нормално описание за зараждането на една идея. Но тук
прозира една много съществена и важна подробност. Появата на идеята за музей на
открито в България има изключително автохтонен характер. Тя не е заимствана
отникъде, независимо, че по времето на зараждането й в световната музейна практика
вече отдавна има утвърдена и реализирана музеология на открито, известна като тип
„Сканзен”. Такава идея извън България се заражда още в края на ХVІІІ век (Гоев 2009:
5). Тя принадлежи на швейцареца Карл Виктор фон Бонщетен, изкристализирала по-
продължително във времето от 1790 до 1799 г. Тази идея си остава като идея близо
век, докато бъде реализирана за пръв път от шведския учен Артур Хасселиус, с
откриването на 11 октомври 1891 г. на първия в света музей на открито „Сканзен”.
Появата му за кратко време инициира създаването на подобни музеи почти в цялата
скандинавска област, които постепенно обхващат цяла Европа и цял свят.

По времето, когато в главата на Лазар Донков се заражда идеята за музей на
открито в България (в частност в Габрово), тази идея вече е отдавнашна световна
реализация с утвърдена богата музеоложка практика. От цитирания пасаж, а и от
целите записки, е видно, че Лазар Донков стига до тази идея без да познава и без
всякаква информираност за вече широко съществуващата и реализирана идея широко
по света. Нещо повече, той дори не подозира подобност някъде на друго място. Така че
Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” в Габрово е една самостоятелна и
автохтонна сбъдната мечта на габровеца Лазар Донков.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАПАДА, РАЗВИТИЕТО
НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ С ФРАНЦИЯ И ЗАЩИТАТА НА

БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ. МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ИВАН
БУДИНОВ (1962-1968)

Ирина Григорова

REBUILDING OF BULGARIAN TRADE WITH THE WEST; DEVELOPMENT OF TRADE
EXCHANGE AND ECONOMIC RELATIONS WITH FRANCE AND PROTECTION OF

BULGARIAN INTERESTS. THE MINISTER OF FOREIGN TRADE IVAN BUDINOV (1962-
1968)

Ir ina Gr igorova

Summary

Through archive documents, scientific publications and memoirs the paper presents Ivan
Budinov’s virtues and abilities, his career up to the position of Minister of the Foreign Trade
and how he had reassured national economic interests. The main issue considers the trade
and business relations between Bulgaria and France. Comparative examples with some
Eastern bloc’s and West countries distinguish French and Bulgarian economic specificities.
Differences in concerns had required Minister Budinov’s individual approach and flexible
strategies to manage which the research outlines.

Макар през комунистическия период от историческото развитие на България
общата рамка на външната политика във всичките й аспекти да се формулира от
висшите партийни структури, до голяма степен успешните резултати по значимост
зависят от способностите на „техническите изпълнители”, на които е възложено да
проведат гласувания курс. В този смисъл настоящата публикация привлича вниманието
върху дейността на опитния министър на външната търговия Иван Будинов. Доколкото
личността му не е много позната, както, например, на Андрей Луканов, също
изпълнител на външноикономическата политика на българската държава по времето на
лидера Тодор Живков1, включени са също биографични щрихи.

От разказаните случки от съвременници и приятели, от кратката биографична
справка2 и от документите, въз основа на които се поставя по-нататък настоящото
изложение, може да се съди, че Иван Будинов е колкото прагматичен и комбинативно-
креативен, толкова и с пламенен характер, когато става дума за вярата му в
благородни каузи, идеали и национални интереси. В идейно отношение социалната
насоченост на Българска работническа партия (по-късно БКП) го привлича още в детска
възраст и едва 15-годишен той вече е включен в младежката й организация, а десет
години по-късно Будинов става член на партията. Логично, този факт улеснява
началото на следвоенното му професионално развитие, но заключението от анализите
по-скоро сочи изцяло личностни качества, облагоприятствали израстването му. В
работата си той проучва всички заинтересовани страни и възможности, което му

1 Баева, И. Комунистът от трето поколение, който започва да възстановява капитализма.
Андрей Луканов. В: Български държавници 1944–1989. Авт. колектив. С. Изд. „Скорпио ви”.
2005, с. 234-254.
2 Ташев, Т. Министрите на България 1879-1999. С. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”. 1999, с.
68.
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позволява да възприеме оптималния вариант за българската държава, перфекционист,
който проявява същата взискателност към своите сътрудници, безкомпромисен към
увъртания, бездействие и модерното в онези времена активно търсене на „врагове на
страната”. В спомените си приятел на Будинов го описва в неформална обстановка и го
определя като човек „с чиста душа и голямо сърце, невероятен генератор на идеи”,
както и „широко скроена личност”.3

Иван Будинов Стоянов (14.8.1918 - 8.8.1993) завършва Агрономическия факултет
на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В първите години след 9 септември
работи в Централната радио-телеграфна станция в София и в Министерството на
народната отбрана. През 1949 г. той се прехвърля в ДТП „Булгарплодекспорт”. Както
сочи наименованието на организацията, тя е специализирана в износа, където се
проявява търговският усет на Будинов. В Министерство на външната търговия (МВнТ)
правят впечатление неговите умения и качества и го привличат на работа, а по
предложение на ведомството още в същата 1953 г. Министерство на външните работи
го изпраща като търговски аташе в Париж. За да бъде оценено гласуваното му
доверие, трябва да се опише състоянието на двустранните отношения между България
и Франция по това време. В резултат на Студената война официални контакти между
двете държави не се поддържат, а културните връзки и стокообменът са замразени. От
1951 г. България няма свой търговски представител в Париж. На Будинов се възлага да
промени тези обстоятелства.

Приписаната му сериозна отговорност е силно усложнена от необходимостта на
първо място да се разреши проблемът с финансовите български дългове с трудна
държава като Франция. Трудна, тъй като ощетените организации и физически лица са
много, което означава силен натиск върху правителството и то реагира с проявата на
голяма твърдост по време на преговорите, продължили близо 2 години. Иван Будинов
участва в делегацията от българска страна и развива активна дейност в Париж. Той не
само помага в уточняването на имуществата, но, което е по-важно, установява
интензивни контакти с ведомствени служители и представители на засегнатите
организации. Личната ангажираност и инициативност на Будинов са със силно морално
и дипломатическо значение, тъй като подобни разговори с френската страна не са
водени от години, а те представляват възможност за по-добро опознаване на
позициите, за проучване на различни варианти и за изготвяне на насрещни
предложения. Именно в последното е заслугата на Иван Будинов, засвидетелствана в
архивните документи.4

По отношение на стокообмена между България и Франция е показателно
назначаването на бивш специалист от „Булгарплодекспорт” за търговски аташе –
негласно София признава, че не разполага с продуктова листа, която да заинтригува
Париж, с изключение на артикулите от селското стопанство. В годините на неговия пост
в Париж обаче по-остър проблем възниква със структурата на българския внос от
Франция. По време на сталинското икономическо отграничаване на социалистическите
държави София разполага с минимален брой търговски партньори извън своя блок, но
по силата на инертността дори в последвалото оживяване на стокообмена със Запада

3 Пак там; Пумпалов, Д. Димитър Казаков-Нерон отблизо. С. Изд. „Труд”. 2007, с. 108-113;
Дойнов, О. Спомени (допълнени от Зоя Димитрова). С. Изд. „Труд”. 2002, с. 25-28.
4 ЦДА, ф. 259, оп. 10, а.е. 56, л. 28-30, 57-59, 62-63, 64, 69, 325; а.е. 66, л. 395; АМВнР, оп. 5п,
а.е. 957, л. 1-2. Верен на характера си да защитава истинността и справедливостта, Будинов
дори критикува, когато долови нередности: „Трябва да отбележим обаче, че не е естествено
положението нашите оценки за френските имущества да са близко два пъти по-малки от тези
за швейцарските такива. Тази разлика произлиза от това, че за 6 френски индустриални
предприятия и 1 здание нямало данни на колко възлизат оценките и, най-главно, че оценките за
отчуждените френски колежи и институти са много занижени. Така например, колежът в
Лозенец е оценен за около 11 млн. стари лева или 110 хиляди днешни лева, докато по
протокола с Швейцария има оценени отделни апартаменти по 40 и 50 хиляди лева. Във връзка
с това налага се да увеличим съответно нашите оценки.” ЦДА, ф. 259, оп. 10, а.е. 66, л. 360-361.
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разпределението на вносните стоки по страни се запазва в непроменена схема.
Франция е измежду потърпевшите държави поради посоченото по-горе няколкогодишно
замиране на двустранната търговия. Париж е недоволен от неизпълнението на
останалите квоти от договора и изключителното концентриране на покупките върху
металите, поради което започва да създава препятствия пред българския износ.5 Иван
Будинов е разгневен от липсата на динамика в отдел „Внос” на МВнТ и държавните
търговски организации в съответствие с променящите се условия и новите реалности,
поради което оспорва статуквото и установилите се привички в търговията.6

Постоянството, с което Будинов изпраща препоръки и доклади, постига успех и
разчупва модела на контрактуване. Той съобщава за възвърнатото благоразположение
на френските власти към България след първите покупки на машини и манифактурни
стоки през 1959 г. и продължава да формулира нови предложения, средства и пътища
за организиране на структурата на вноса и износа.7

Иван Будинов си създава висока репутация. По време на мандата си търговският
аташе демонстрира гъвкаво мислене и способност да реагира в доста трудни ситуации,
допринасяйки за развитието на двустранните търговски отношения. Неговите справки,
анализи и предложения често са докладвани от ресорния заместник-министър и от
самия титуляр на Министерството на Тодор Живков. Следва изтеглянето му в София в
края на 1959 г., начело на дирекция „Износ” в Министерство на външната търговия, той
участва в смесените комисии по съставянето на вносните и износните листи на
ежегодните търговски преговори между България и Франция. След кратко време, от
1962 г., на 44-годишна възраст Иван Будинов вече е министър на външната търговия
(1962-1968).

Опитът на Иван Будинов във финансовите преговори от годините на търговски
аташе в Париж му е практически полезен. Будинов лично участва при уточняването на
следвоенните български задължения и разписва спогодбата с Белгия и Люксембург за
финансово компенсиране на техните засегнати интереси. Двете държави нямат толкова
силно капиталово присъствие в България преди войната (национализираните обекти са
изброени в осем позиции) и договорената за изплащане сума е много ниска.8 При все
това Будинов успява да наложи 5 % отчисление от износа за покриване на плащанията
(за срв. с Франция – 7 %).9 Износът на България е наложително да бъде доходоносен в
конвертируема валута, с която да се покриват внасяните от Запад на кредит машини,
съоръжения и комплексни индустриални обекти.10 Будинов изхожда от позицията, че
делът на експорта, който само погасява и не носи приходи, трябва да бъде сведен до
минимум.

Благоприятни условия са постигнати и във финансовите преговори със САЩ
между 17 юни и 2 юли 1963 г. Поради блокираните през войната български авоари там,

5 Пак там, оп. 11, а.е. 34, л. 126-127.
6 Пак там, ф. 473, оп. 1, а.е. 32, л. 70.
7 ЦДА, ф. 259, оп. 13, а.е. 70, л. 17; ф. 473, оп. 3, а.е. 52, л. 265-266.
8 United Nations Treaty Series. Treaties and international agreements registered or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations. Volume 753: Treaties and international agreements
registered from 23 October 1970 to 4 November 1970 - Nos. 10798 to 10818. New York. 1974, pp.
206-227. Стойността е фиксирана на 12 млн. белгийски франка или 241 740,54 щатски долара,
съответно 1 184 600 френски франка. За сравнение дължимата по споразумение с Франция
сума е 1,5 млрд. фр. фр. Курсът на белгийския франк за 1965 г. в официалната страница на
Banque Nationale de Belgique: http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=fr > Publications et recherche >
Rapports annuels de la Banque nationale > Archives des rapports annuels (Tous les rapports annuels
parus depuis 1851) > Années 1961-1970, Gouverneur H. Ansiaux > 1965 : Français / Néerlandais /
Anglais. Тук е използван френският вариант, p. 164.
9 АМВнР, оп. 8п, а.е. 911, л. 73-75.
10 Българска народна банка. Сборник документи. Том пети 1948-1990 г. Част четвърта. Изд.
Държавна агенция „Архиви”. С. 2009, с. 240-241.
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остатъчните задължения на София са платени в две последователни годишни вноски.11

Но изчистването на висящите въпроси не води до осъществяването на стопанските
цели, които са причина да бъде потърсен диалог. България се надява да получи статут
на най-облагодетелствана нация, а Иван Будинов споделя пред американския секретар
на търговията интереса към внос на пшеница, памук, метали, но и оборудване за
заводи, машини и резервни части за тях.12 Съединените щати обаче се въздържат от
стокообмен с източноевропейските държави, ползват по-суров списък на стратегически
стоки в сравнение с този на останалите страни в КОКОМ, а след Кубинската криза
(1962) стигат до крайна резервираност. По политически съображения на България е
отказана клаузата за най-облагодетелствана нация. Във външнотърговската политика
на САЩ „присъждането” й служи единствено като положителна санкция на процеси в
държави, показали фактически стъпки към децентрализация спрямо Москва.13

Същевременно финансовите условия на двустранното споразумение от 1963 г.,
изключващи дългосрочен ангажимент посредством отчисление от износа, лишава
България от теоретичната възможност нейните стоки да станат познати на
американските потребители и така да им се осигури присъствие на местния пазар дори
след покриване на обезщетението.

В годините, в които Иван Будинов е министър на външната търговия, България, а
и целият Източен блок, преживява дълбока промяна в ориентацията на
външноикономическата си политика. Над десетилетие в следвоенния период страните
от СИВ са убеждавани, че Източният блок може да си осигури сам всеобхватност и
цялостна гама на вътрешнообщностно предлагане, за което от 1956 г. се организира
разпределение на сферите на производство по държави. Разбира се, Москва се
самоопределя да задава тона на високия стандарт и като резултат социалистическите
държави се предполага да поддържат индустриално ниво, отговарящо на
западноевропейското.14 Осъзнаването на реалното изоставане, дори в СССР, е
свързано с преодоляването на изгражданата дълго време психологическа бариера,
който процес през 60-те години предопределя интереса в посока на технико-
технологически заемки и покупки.

С подобно препятствие, но от нормативен характер, са принудени да се справят
западноевропейските страни, желаещи да осигурят разпространение на промишлените
им постижения, а спъвани от ограниченията, които им налага КОКОМ, по-точно САЩ.
Но след срещата в Женева (1954), под натиска на Западна Европа, експортната
политика, налагана от САЩ в КОКОМ, все повече се смекчава. Давлението върху
Вашингтон постига поетапно съкращаване на списъка със стратегическите стоки през
1954, 1958, 1962 и 1964 г.15, но и самите западноевропейци дават заявка за свобода на

11 Стойността им е 400 хиляди долара. Талев, Т. България в източноевропейската политика на
САЩ от края на 50-те до средата на 80-те години на ХХ век. Дисертация за придобиване на
образователната и научна степен “доктор”. С. 2009, с. 63. За срв. по споразумението с Франция
дългът в американска валута е 4 285 714 долара. АМВнР, оп. 8п, а.е. 911, л. 73.
12 Николов, Р. Дипломат в Америка. С. Изд. „Труд”. 2007, с. 218-219.
13 Талев, Т. Цит. съч., с. 5-6; Тошкова, В. САЩ и България 1919-1989. Политически отношения.
С. Изд. „Синева”. 2007, с. 276; McGlade, J. Expand World Trade or Security? The Cold War
Economic Dilemma and the West. Presented on the XIVth World Economic History Congress in
Helsinki, organized by the International Economic History Association (21-25 August 2006). Available
on: http://www.uni-tuebingen.de/ieha/ → Helsinki 2006 → Session 111: Countering Containment:
East-West Economic Relations and Partnerships under the Cold War, 22 August (посетен на
24.2.2010 г.)
14 Вж. повече: Никова, Г. Външноикономическите отношения на България след Втората
световна война (1945-1960). В: Страници от българската история. Събития, размисли,
личности. Т. 2. С. 1993, с. 127-139.
15 Segreto, L. East-West Trade in Cold War Europe: National Interests and Hypocrisy. Presented on
the XIVth World Economic History Congress in Helsinki, organized by the International Economic
History Association (21-25 August 2006). Available on: http://www.uni-tuebingen.de/ieha/ → Helsinki
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решенията си и стопанска самостоятелност чрез създаването на Европейската
икономическа общност (договор от Рим, 1957 г.).

В резултат, съгласно новите настроения на Стария континент,
източноевропейските промишлени поръчки рязко нарастват. Според изследване,
позоваващо се на статистически данни на ООН, индустриалните комплекти, машините,
оборудването и промишлените стоки, които Западът изнася в социалистическия блок,
през 1966 г. вече представляват над 2/3 от общия експорт. Посочените примери
показват “глад” на Изток за технологии във всички сфери на производството и
преработването.16

За да очертая особеностите на взаимоотношенията в тази сфера между
България и Франция, ще привлека за пример стокообмена със Западна Германия.
Макар да не установяват официални дипломатически връзки и въпреки моралните и
политически задължения, които САЩ пораждат като гарант на Бон на международната
сцена, както и въпреки формалната подкрепа на София на съветските декларации
срещу режима в Западна Германия, България и ФРГ възстановяват традиционните си
доставки още в началото на 50-те години.

Ако търговско-икономическите връзки между България и Западна Германия са
развивани почти без прекъсване (ключов момент е липсата на взаимно дипломатическо
признаване и, юридически погледнато, неподдържане на официални междудържавни
контакти) и двете страни познават добре своите възможности, то същото не може да се
каже по отношение на Франция. София не прави изключение от останалите държави в
Източна Европа, чиито контакти с Париж, веднъж нормализирани след войната, са
замразени поради идеологическите противоречия, политическите несъгласия,
блоковите икономически спънки и острия разрив в културните интереси. Дори след
започналото разведряване след смъртта на Сталин Франция изглежда пасивна.17

По-осезателна активна външноикономическа политика Франция проявява, когато
администрацията се сменя и на власт идва генерал дьо Гол. За разлика от
Съединените щати, които поставят политически условия, за да се развият контактите в
останалите области, дьо Гол, напротив, въвежда политика на интензивни
икономически, научно-технически, културни и пр. взаимодействия, които да доведат
източноевропейските държави до по-освободено общуване със Запада и да смекчат
вътрешните им режими. Втората индустриална революция, известна също с понятието
„Славните тридесет [години]” (1945-1974), във Франция улеснява правителствения
специален подход,  тъй като бизнес-средите вече имат нужда от разширяване на
техните пазари и икономическа експанзия. При съчетанието на тези два фактора едва
ли буди изненада рязкото повишаване на френския износ към Източна Европа през
1960 г. (за периода 1959-1960 с 54 %).18

Навикнала през последните години на изгодни финансови условия за
индустриални покупки от СССР19, България проучва внимателно кредитните параметри
на западноевропейските страни с оглед на нарасналия й интерес към техните
технологии. Почти еднакви са размерите на кредитите (75-90 % от стойността на
обекта), кредитните срокове (5 години) и лихвените проценти (5,5-6 %). Посочената
разлика в сконтовия процент по държави е следната: 3,5 % във Франция, 4 % във ФРГ и

2006 → Session 111: Countering Containment: East-West Economic Relations and Partnerships
under the Cold War, 22 August (посетен на 24.2.2010 г.), pp. 12, 15; Wilczynski, J. The Economics
and Politics of East-West trade: a Study of Trade between Developed Market Economies and
Centrally Planned Economies in a Changing World. London. 1969, p. 273.
16 Wilczynski, J., Op. cit., pp. 35-36.
17 Segreto, L. East-West Trade..., p. 12.
18 De Gara, J. Trade relations between the Common market and the Eastern bloc. Bruges. 1964, р.
39.
19 Съветската кредитна лихва е в размер на 2 %. Вж. повече: Златев, Зл. Българо-съветски
икономически отношения (1944-1958). С. 1986.
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6  %  в Англия (процент върху стойността на стоката,  който трябва да бъде платен
допълнително в замяна на гратисен период, примерно една година, през който
купувачът е освободен от погасяване на кредитни вноски). Доколкото размерът на
сконтовия процент е показател за гласувано доверие на кредитополучателя, той е и
явна демонстрация на правителствена политика за пласмент на националната
индустрия зад граница, при равностойни качествени показатели и степен на
промишлено развитие и този факт предопределя естественото насочване на
българския икономически интерес към Франция, още повече когато в стокообмена с
ФРГ е създаден значителен платежен дефицит, чието преодоляване, смята се, ще се
постигне посредством намаляване на вноса от това направление. В годините 1962–
1965 във Франция са поръчани 10 индустриални комплекта, във ФРГ – 5, в Италия – 3 и
в Англия – 2.20

По икономически отрасли България внася от Франция индустриални комплекси
за производство в сферите на електрониката и изчислителната техника (CSF),
химическата промишленост (ЕNSA, Litwin Engineering France, GEXA, Spechim Limited
France, Polysius S.A.S.-France, Kléber-Colombes, CIFAL), текстилната и хранително-
вкусовата промишленост (CIFAL), преработващата промишленост (Parsons & Whitmore,
CGEE, Marius Martin)21 и др.22

Благоприятните условия, които Франция предоставя за покупки на крупни
индустриални обекти и превръщането на България в активен и редовен клиент, дават
основание на икономистите в София, в т.ч. Иван Будинов, да смятат, че умножаването
на поръчките би довело до още по-силно смекчаване на финансовите условия. В
доклад от 26 април 1966 г. се посочва, че тенденцията във Франция е към
поевтиняване на кредитите, за разлика от ФРГ и Англия.23 Първият успех е постигнат на
преговорите за нова дългосрочна търговска спогодба през лятото на 1966 г.
Правителството в Париж се ангажира да поема кредитиране до 100 % от стойността на
обекта и без ограничение в размерите на кредитите.24

Останалите параметри обаче са с още по-голяма важност за българския
министър на външната търговия, а съревнованието в икономическата експанзия сред
западноевропейските държави благоприятства неговата позиция.25 По указание на
Будинов българският посланик в Париж Владимир Топенчаров провежда разговори с
представители и министъра на икономиката и финансите Мишел Дьобре. В началото на
1967 г. е получен утвърдителен отговор на българския интерес дали биха могли да се
разгледат по-дълги срокове на кредитиране и по-нисък лихвен процент (отбелязал леко
увеличение на 6–6,5 %). Това, което Париж съгласува като поредна положителна
финансова отстъпка, е удължаването на кредитните срокове на 7 и 8 години, с
тенденция да достигнат 10 години.26 Лихвеният процент не само не е свален, но и след
Пражката пролет се наблюдава общо поскъпване на кредитите, не само във Франция, а
в цяла Западна Европа.

20 АМВнР, оп. 22, а.е. 2545, л. 95-96а.
21 В някои от изброените случаи става дума за френски филиали, с които, изглежда, България
може по-лесно и по-изгодно да сключи договори, отколкото с централната компания, главно
поради условията на правителствената политика на дадената страна: от януари 2010 г. Литуин
е купена от френска компания, но е създадена като американска фирма през 1955 г.
(http://www.litwin.fr/public/ → About us → Background, посетен на 24.3.2010 г.), Спешим е
белгийска фирма, Полизуис – германска, Парсънс & Уитмор – американска.
22 АМВнР, оп. 20а, а.е. 1882, л. 123; оп. 22, а.е. 2545, л. 33, 37-38; ЦДА, ф. 1б, оп. 6, а.е. 4238, л.
3, 56-57; ф. 259, оп. 13, а.е. 71, л. 45, 264; оп. 14, а.е. 80, л. 274; оп. 16, а.е. 82, л. 24а; оп. 17,
а.е. 61, л. 53-54; оп. 18, а.е. 40, л. 22-23; а.е. 235, л. 37; а.е. 238, л. 50-51, 117; оп. 22, а.е. 1, л.
157-158, 293; оп. 41, а.е. 15, л. 107; ф. 473, оп. 3, а.е. 52, л. 203, 205.
23 АМВнР, оп. 22, а.е. 2545, л. 96а.
24 Пак там, а.е. 2595, л. 55-56.
25 Wilczynski, J. The Economics and Politics of East-West trade..., p. 230.
26 АМВнР, оп. 23, а.е. 2411, л. 2; оп. 24, а.е. 2732, л. 6-7; ЦДА, ф. 259, оп. 18, а.е. 238, л. 51-53.
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Растящият брой покупки на значителна стойност поставя въпроса за
осигуряването на български продажби във Франция в същия размер. За да може да се
открои затруднението на София в тази насока, ще очертая накратко експортните
възможности на няколко източноевропейски държави.

- В износа си ГДР залага най-вече на индустриалната техника (не без критика на
Запад), но силно присъствие в експорта имат също химическите продукти.27

- Чехословакия е втората държава с най-силно развита промишленост в Източна
Европа и до известна степен успешно пласира продукция на своето машиностроене. В
износа й към западноевропейските държави обаче преобладават горива, суровини и
промишлени стоки, най-вече продукти на текстилната индустрия, в която страната има
дългогодишни традиции от преди войната.28

- Поради добива в Плоещ най-голям дял в румънския износ имат химическите и
нефтохимическите продукти, но присъстват също горива и известни количества
металургични изделия и земеделски стоки.29

- Полша е предимно земеделска страна, но тя има природни залежи, които й
позволяват да изнася суровини и по-важното - горива.30

Какво може да предложи България? Структурата на българското стопанство
може да се обобщи в следния вид: доколкото във връзка с индустриализацията през 60-
те години вече има действащи промишлени обекти, то техният строеж, започнал през
предходното десетилетие, стъпва върху съветски проекти, създадени преди войната.31

Очевидно морално остарялата технология не може да произведе продукти,
съпоставими с модерните световни тенденции, които са в непрекъснат процес на
подобрение и усъвършенстване. Построени са  металургични заводи,32 но ЕИО не е
особено заинтересована от тяхната продукция и България е на предпоследно място в
цяла Източна Европа, в т.ч. СССР (Албания е на последно), по износ на стоки от този
сектор. Става дума главно за мед, алуминий, цинк и сплави.33 Подобен е приемът на
химически продукти и на други промишлени стоки.34 На България остава да се
разплаща със земеделски стоки, доколкото селското стопанство е и преобладаващ

27 Leptin, G. & Melzer, M. Economic reform in East German industry. (transl. from German). Oxford -
London - New York. Oxford University press. 1978, pp. 73-77.
28 Чистяков, М. Чехословацкая социалистическая республика. Экономика и внешняя торговля.
М. Внешторгиздат. 1964, с. 124, 160-163.
29 Фейт, Н. Внешнеэкономические связи Социалистической Республики Румынии. М. Изд.
"Наука". 1979, с. 21-31, 121-127.
30 Franaszek, P. Foreign Exchange of the People's Republic of Poland in the Years 1945-1980.
Presented on the XIVth World Economic History Congress in Helsinki, organized by the International
Economic History Association (21-25 august 2006). Available on: http://www.uni-tuebingen.de/ieha/ →
Helsinki 2006 → Session 111: Countering Containment: East-West Economic Relations and
Partnerships under the Cold War, 22 August (посетен на 24.2.2010 г.), pp. 5, 8. За експортните
възможности на източноевропейските държави, вж. също: Kawan, L. Evolution et structure des
importations de la CEE en provenance des pays de l’Est européen de 1958 à 1966. In: Bulletin du
Centre d’Etude des Pays de l’Est et du Centre National pour l’Etude des Etats de l’Est, 1967, 8me

année, № 2, p. 233; Wilczynski, J. The Economics and Politics of East-West trade..., p. 39.
31 Марчева, И. Политиката на българското правителство за финансиране на
индустриализацията (1949-1953 г.). В: ИПр, 1990, № 4, с. 13; Марчева, И. Индустриалната
политика в България (1944-1958). В: Страници от българската история. Събития, размисли,
личности. Т. 2. С. 1993, с. 120; Никова, Г. Външноикономическите отношения на България..., с.
129; Огнянов, Л. България в международните отношения (1947-1955). В: Модерният историк. С.
1999, с. 317.
32 Марчева, И. Индустриалната политика в България..., с. 121.
33 Kawan, L. Op. cit., p. 231.
34 Ibid., p. 226.
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сектор в нейната икономика. Тази констатация се потвърждава от публикуваните от
Нечо Царевски и от ООН данни за износа на България към Запада.35

Тук отново ще си послужа с примера за стокообмена между България и ФРГ.
Постигнатата през 30-те години симбиоза между българския индустриален внос и
модернизация и българския селскостопански износ за Германия, която поради
особеностите на икономическата си география има нужда от този внос, се запазва и в
годините след войната. София закупува от Бон промишлено оборудване, химически и
металургични продукти и цели инсталации за химическо производство и за сферата на
металургията. Земеделският дял трайно и основно преобладава в структурата на
българския износ за Западна Германия дори и през 60-те години.36

Ситуацията с българския износ към Франция обаче е съвсем различна. Ако
специализирано изследване за годините 1958-1961 г. е релевантно със своите данни по
отношение на цялото шесто десетилетие на ХХ век, то френският внос от Източна
Европа се разпределя в следното съотношение – ½ суровини и горива и ½ земеделски
продукти и промишлени стоки.37 Т.е. България трябва да се вмести със своята
селскостопанска продукция в тази по-малка част от френския интерес. Още повече,
френската държава е най-големият земеделски производител в ЕИО, което означава и
известно припокриване на аграрното производство. Проблемът е достатъчно сериозен,
за да му се отдели специално внимание, а и би било интересно да се проследят
стратегиите, които прилага българската страна, за да обезпечи своите интереси.

Затрудненията пред българския износ произтичат от три обстоятелства. На
първо място, Франция следва протекционистка политика по отношение на своето
земеделие и прилага количествени ограничения (контингенти) при вноса. За някои
продукти дори е позволен единствено сезонен внос (напр.: домати – от 15 август до 15
май, краставици – от началото на ноември до края на март), само за да предпази
потребителите от спекулативни цени. Това е причината при ежегодното съгласуване на
търговските листи за двустранния стокообмен френската страна да допуска увеличение
само на сушените, замразени и консервирани плодове и зеленчуци, но не и на
пресните.

Сериозно препятствие е Общата селскостопанска политика на ЕИО. В течение на
60-те години държавите в Общия пазар поетапно гласуват отделни или в пакет
продукти със земеделски произход, които се подлагат под особено третиране (зърно,
свинско и птиче месо, яйца, млечни произведения, маслодайни растения, телешко
месо...). Шестте държави от ЕИО въвеждат системата на вариращите удръжки (system
of variable levies/système des prélèvements variables) върху вноса, наричани в
българските документи изравнителни или уравнителни вноски. (Ако даден продукт,
произхождащ от трета страна, е с по-ниска цена от тази на вътрешния пазар, нему се
налага допълнителен налог, чрез който стойността му да се изравни с тази в ЕИО и
дори има възможност да бъде завишена, ако се изравни с цената на световния пазар и

35 Царевски, Н. Валутно-икономически отношения с другите страни. С. 1968, с. 137; Wilczynski,
J. The Economics and Politics of East-West trade..., p. 37.
36 Никова, Г. Българското стопанство между Германия и Съветския съюз. Ликвидирането на
германското технологично влияние в България. В: ИПр, 1999, № 3-4, с. 81; Никова, Г. „Флиртът”
на България със Западна Германия през 70-те и 80-те години на ХХ век. В: Историята –
професия и съдба. Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент д.ист.н Георги
Марков. С. Изд. „ТАНГРА ТанНакРа”. 2008, с. 562, 567; Българо-германски отношения.
Традиции, приоритети, перспективи. С. Национален институт за международни отношения. Изд.
„Интела”. 1995, с. 89, 93. За това може да се съди от следното изявление: „...Характерно за
началото на 70-те години е, че заедно с износа на селскостопанска продукция България
постепенно започва да увеличава доставките за ФРГ и на промишлени изделия...”  Българо-
германски отношения. Традиции, приоритети, перспективи..., с. 91-92.
37 De Gara, J. Trade relations between the Common market and the Eastern bloc. Bruges. 1964, p.
41.



219

последната е по-висока.)38 Тези митнически мерки пряко засягат българския износ и,
съответно, приходите в хазната.

Не на последно място се нареждат политическите и икономически ангажименти,
които Париж поема към Гърция и Турция след асоциирането им към ЕИО (1962 и 1964)
и които се отразяват най-вече върху пласмента на българския тютюн. Той
представлява половината, понякога и повече, от българския износ за Франция. И ако
въпреки възраженията си за поетите отговорности Париж продължава да внася същите
количества тютюн, то по отношение на останалата селскостопанска номенклатура
трябва да се каже повече.

На преговорите през 1964 г. френските делегати за първи път проявяват
раздразнение към искането на София за по-голям обем на внасяните във Франция от
България земеделски стоки. Френските представители отправят препоръка София да
не разчита единствено на продуктите от този сектор и да разнообрази предлагането си.
В тази връзка е необходимо да се напомни, че в българските листи за износ са
включени над 70 позиции39, но юридическото позволение за достъп до френския пазар
не гарантира купувачи и не е равностойно на продажби. Така например през 1964 г.
контингентът за износ на български машини е увеличен на 10 млн.  франка40, което не
означава, че действително са продадени машини на тази стойност. За да бъда
прецизна, ще посоча, че през 1964 г. изнесените от Машиноекспорт и Електроимпекс за
Франция стоки са на стойност 855 долара (4 275 франка).41 След като България е
открила своята пазарна ниша, разбираеми са усилията й да разширява присъствието
на сигурно изкупуваните стоки в двустранните спогодби. За да може да прокара и
наложи българските интереси, Министерството на външната търговия поетапно
прилага няколко градиращи стратегии, в които се проявява проницателният и
изобретателен характер на Иван Будинов.

Първата стратегия (1964 – началото на 1966) цели да предизвика чувството за
дълг и взаимност. Българската позиция изтъква пасивния платежен баланс поради
направените досега индустриални поръчки във Франция и изразява тревогата, че има
вероятност те да бъдат ограничени в бъдеще. Специалистите извършват детайлно
проучване и аргументират възможността на френския пазар да поеме повече вносни
селскостопански стоки от България. Иван Будинов също поставя искането за
облекчаване на режима на разрешителните и лисансите (отпаднали за държавите от
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), които много забавят
регулярните и планувани доставки. По последните Париж вписва, че те „ще бъдат
издавани от френска страна без ограничение”. Другата стъпка е обявяването на 30
януари 1966 г. на либерализация (по-малко количествени ограничения), която се
отразява на българските преработени плодове и зеленчуци и на цветните метали
(олово и цинк).42

38 Удръжките не са с фиксирана стойност, те се менят почти ежедневно. Това означава, че ако
на 10 март килограм свинско месо струва 10 франка в ЕИО, а удръжката на тази дата е
определена на 2 франка, западноевропейският купувач ще вземе през деня килограм
българско свинско месо за 12 франка. (Разликата отива в европейски фонд, който инвестира
набраните средства в земеделието) Описаният финансов лост цели защитата на вътрешната
земеделска продукция, намаляване на интереса към вноса на сродни стоки отвън,
преференциално вътрешно потребление и стимулиране на общностното производство.
Доколкото удръжките се налагат на границата, както митата, и също са вид такса/данък, в
настоящия текст те се ползват в събирателните термини „митнически режим”, „митническо
третиране” и „митническо облагане”.
39 АМВнР, оп. 21, а.е. 2383, л. 11-14.
40 Пак там, л. 2-4.
41 ЦДА, ф. 259, оп. 17, а.е. 61, л. 43
42 АМВнР, оп. 20а, а.е. 1890, л. 32-34; оп. 21, а.е. 2330, л. 2-8; оп. 22, а.е. 2564, л. 2-3; а.е. 2594,
л. 10-13, 16; ЦДА, ф. 259, оп. 17, а.е. 61, л. 23-37, 53-57, 65-68.
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Макар непосредствените цели да са постигнати, проблемът със структурата на
българския износ при задълбочаващ се пасивен баланс е висящ. Иван Будинов възлага
на министерския състав да изработи нови предложения и по-гъвкави средства за
справяне с търговското неудобство от българска страна. Наистина в доклад на
Министерство на външната търговия са обобщени концепции, в които се усеща
благотворното насърчение на министъра за по-пазарно мислене: създаване на смесени
дружества на френска територия, които да пласират български промишлени и
земеделски стоки, сключване на договори, в които България да бъде подизпълнител с
прибори и детайли, изработени по френски образец, съвместно строителство на
предприятия в трети страни, създаване на съвместни дружества за пласмент на
български стоки в трети страни, и др.43

През 60-те години България сключва няколко договора за съвместно
сътрудничество по пласмент / съвместно производство / коопериране със
западноевропейски държави.44 През 1966 г. са сключени две споразумения с Франция.
Първото е за производството на леки автомобили Рено в България, с 30 % местно
участие с части и детайли, като продукцията е насочена към социалистическите страни
и Близкия Изток.45 Второто е за създаването във Франция на смесено дружество
Софбим, което да пласира и сервизира български машини.46

Въпросът за традиционния износ на земеделски продукти, пряко засегнат от
Общата селскостопанска политика на държавите от ЕИО, обаче е все така неразрешен.
Следващата стратегия (1966 - есента на 1967 г.), която българската страна прилага, е
формулирането на програма-максимум, за да може да получи и малкото възможно над
досега съгласуваното. За да постигне своите цели, във връчения на френското
посолство на 27 септември 1966 г. правителствен меморандум и на преговорите през
пролетта на 1967 г. София поставя въпроса най-общо по следния начин: или Франция
дава на България статут на най-облагодетелствана нация (което би означавало
България да получи същото митническо третиране, каквото са съгласували помежду си
държавите от Общия пазар); или като изключение да съгласува облекчен режим за
българските продукти; или периодично обявяваните либерализации да се разпрострат
върху по-голям брой български стоки заедно с безмитен внос на няколко български
стоки и повече от двукратно увеличаване на изкупното количество на други, вече
одобрени.47

Иван Будинов привлича дипломацията за съдействие. В разговорите си по
българските проблеми посланикът в Париж Владимир Топенчаров възприема „пасивно-
агресивно” поведение, както е известно в психологията, или “Силата на слабия”48,
популярен израз в дипломацията, с лека нотка на шантаж. Изходната позиция е, че
Франция не желае да прояви разбиране към проблемите на българския износ и не ги
поставя на преразглеждане. А България подготвя нови крупни покупки, страната много
държи да купува именно от Франция, но ето че са получени конкурентни и изгодни
оферти от други западноевропейски държави, в частност ФРГ.49 На свой ред Иван

43 ЦДА, ф. 259, оп. 18, а.е. 235, л. 12-15. Отдел „Икономически проучвания и връзки с други
страни” на Държавния комитет за планиране дори се включва в дискусията, като конкретно
изброява, че „изгодно и за двете страни е съвместното производство в
електропромишлеността, корабостроенето, ядреното приборостроене, леката промишленост,
енергетиката, металургията”. Пак там, а.е. 40, л. 24.
44 Wilczynski, J. The Economics and Politics of East-West trade..., p. 379.
45 ЦДА, ф. 259, оп. 20, а.е. 466, л. 14-40.
46 Пак там, ф. 136, оп. 43, а.е. 557, л. 1.
47 АМВнР, оп. 22, а.е. 2543, л. 183-189.
48 Weak State Power (също „Small State Soft Power” Strategies). На френски език изразът звучи
„Слаб, за да бъдеш силен” (Diplomatie du faible au fort).
49 Докладна бележка от българския посланик Вл. Топенчаров до министъра на външните работи
Иван Башев, Париж, 13 февруари 1967 г. Пак там, оп. 24, а.е. 2732, л. 4-7.
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Будинов се позовава на „добрите политически отношения”50 между двете страни,
поради което внушението му придобива смисъл на очакване от Франция на
политическо решение на търговските проблеми. В разговорите си министърът говори за
българските земеделски продукти с нов нюанс. Той напомня важността на тяхната
продажба за търговския баланс, добавя, че техният размер не е толкова голям, че да
заплашат местното селско стопанство и градира в посока, в която тези стоки са
прелюдия към създаването на име на българската продукция изобщо. Следователно,
те са само стъпка към навлизането във френския пазар на нови български артикули.
Аргументацията отново връща въпроса за по-облекчено митническо третиране.51

Първите две точки от българските искания – за клаузата за най-
облагодетелствана нация или предоставяне на статут на изключение в третирането,
разбира се, са отхвърлени. Поставянето на въпроса за разширяване на
либерализацията представлява натиск върху вземането на решения на една суверенна
държава и не е учудващо, че френската страна обяснява как цитираните мерки се
гласуват едностранно и не подлежат на договаряне, и напомня големия брой
либерализирани български стоки. Най-сетне Париж отхвърля също искането за
взаимно консултиране, в случай че възникнат трудности (написано в общ смисъл, но
изглежда се подразбира по отношение на митническите условия) за българския износ
за Франция, тъй като тя е член на ЕИО, поела е редица договорености с партньорите
си, не може да ги решава на двустранна основа и компетентният орган за разискване е
Съветът на министрите на ЕИО. Единствената отстъпка, която след толкова откази
звучи като невероятна щедрост, е да се завишат изкупните количества на някои
български стоки (с 30 %, не два пъти, както се иска в меморандума) и включването на
десетина нови артикула.52

Въпреки скромния резултат на досегашните усилия, българското правителство
няма друг избор, освен да продължава опитите си да убеждава и да търси решение на
двустранна основа, тъй като социалистическите държави са възпрепятствани от
съветската политика на непризнаване на ЕИО и на забрана на установяване на
отношения с Общия пазар като единна организация, страна в делови отношения и
единен контрагент. На преговорите през пролетта на 1968 г. България не използва нова
стратегия, поддържа познатата позиция. Като се има предвид, че поставените искания
са отправени на предходните преговори и отхвърлени, а обстоятелствата в
аргументацията на отказа не са се променили, резултатът е предвидим.

България все пак постига голям пробив – включването на клаузата за най-
облагодетелстваната нация, макар и не в „класическия” й вариант, както се изразяват в
документите, което налага кратко обяснение. Въведена през XIX век в международната
търговска практика, по това време изградена на двустранна основа, тази клауза е
безусловна и договореностите между държави, предоставили си я, се разпростират
автоматично върху всички контрагенти. Т.е., ако по време на преговори между две
държави едната свали митото на определена стока за внос от другата държава, новият
размер на облагането непосредствено влиза в сила по отношение на всички останали
държави, с които има действаща клауза и които внасят същата тази стока в

50 Паметна записка за срещата на др. Будинов, министър на външната търговия, с членове на
френската правителствена делегация за търговските преговори 1967 г., София, 1 юни 1967 г.
АМВнР, оп. 23, а.е. 2420, л. 18.
51 Паметна записка за срещата на др. министър Иван Будинов с френския министър на
строежите г-н Франсоа Ортоли, който пребивава в нашата страна като гост на ХХІІІ пловдивски
международен панаир в качеството на представител на френското правителство. АМВнР, оп.
23, а.е. 2420, л. 24-30.
52 АМВнР, оп. 23, а.е. 2452, л. 22-27.
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приемащата страна, гласувала стойността на митото. Първото споразумение от този
род между България и Франция датира от 22 октомври 1925 г.53

След Втората световна война практиката на употреба на клаузата за най-
облагодетелстваната нация се запазва, като тя е вписана в разпоредбите на Общото
споразумение за митата и търговията (по-често ползвана английската абревиатура
GATT). Текстът третира също учредяването на митнически съюзи и регионални
преференциални партньорства, като е утвърдено правото на държави, членуващи в
такива икономически съюзи, да включват в клаузата за най-облагодетелствана нация в
договорите си с трети страни изключения, които се отнасят към ангажиментите им към
тяхната организация (член XXIV).54 При следващото подписване на спогодба с подобен
характер между България и Франция на 7 август 1959 г. Общият пазар вече е факт след
договора от Рим. Поради новите обстоятелства в двустранното съглашение е посочено,
че при вноса си във Франция България ще ползва минимални митнически тарифни
норми, каквито са предоставени на всички други френски търговски партньори, но,
подчертава се, с изключение на привилегиите, дадени на държавите от Френската
общност, съседни на Франция страни, Саар; изгоди, които се дават или ще се дават от
Франция на други държави, предвид създаването на митнически съюз или
установяване на зона за свободна размяна; изгоди и привилегии, които Франция дава
или ще дава, поради участието си в някоя общност, учредена между няколко страни за
общо организиране на един или няколко сектора за производство, търговия или услуги;
и изгоди, които Франция дава или ще дава в бъдеще поради участието си в каквато и
да била организация за стопанско сътрудничество.55

Когато през 1968 г. българската делегация отново повдига въпроса за
възприемането в двустранната търговия на клаузата на най-облагодетелстваната
нация, за което София настоява през последните няколко години, домакините
предлагат да бъде потвърдена валидността на цитираната спогодба от 1959 г. Така
Франция спазва вече поети ангажименти, но България все пак може да почувства
търговски облекчения, тъй като изрично се вписва, че тя ще ползва „същите облаги,
предоставени за произведенията, произхождащи от всички други страни”.56 Последният
израз е от особено значение, защото на периодичните срещи на ГАТТ (1949, 1950,
1956, 1960, 1964 г. ...), с държавите-членки на която организация Франция има
договорена клауза за най-облагодетелствана нация (но също под условност за ЕИО),
редовно се постига редуциране на митническите такси. С други думи, в деловите си
отношения с Париж София от сега нататък се третира както страните-учредителки на
ГАТТ, без да е член на организацията.57

Многократно изброените проблеми сами по себе си са достатъчно тревожни,
трудоемки и изискващи съобразителност, находчивост и дори силен и борбен характер,
но се оказва, че Иван Будинов е поставен в положение да търси изход от сложните

53 League of Nations Treaty Series. Publication of Treaties and International Engagements
Registered with the Secretariat of the League of Nations. Vol. XLIV. Numbers 1, 2, 3 and 4. Geneva.
1926: Paper No 1087 – France and Bulgaria, pp. 259-261.
54 Patterson, Gardner. The Most-Favored-Nation Clause and Economic Integration. In: Annuaire
Européen/European Yearbook. Vol. XIII. Hague. 1965, pp. 145-160. Публикацията е сканирана и
достъпна в http://books.google.com/; Ladreit de Lacharrière, Guy. Aspects récents de la clause de
la nation la plus favorisée. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961, pp. 107-117.
Статията е достъпна във френската база данни за научна периодика Persée:
http://www.persee.fr Съгласно бележка под линия на първата страница на публикацията Ги дьо
Лашариер е съветник в МВнР,  член на френската делегация в ГАТТ,  в Общото събрание на
Социално-икономическия съвет на ООН и в регионалните комисии на ООН.
55 ЦДА, ф. 136, оп. 29, а.е. 1604, л. 31-33.
56 ЦДА, ф. 259, оп. 18, а.е. 237, л. 133.
57 Доклад от Аспарух Младенов, началник на трето управление „Търговски договори”, до
министъра на външната търговия Иван Будинов, София, 6 юни 1968 г. АМВнР, оп. 24, а.е. 2772,
л. 44-46.
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условия не само в прякото търговско договаряне, но и по отношение на вертикалното
му приложение. В документ, изготвен от външнотърговското ведомство, става ясно, че
парафираните на междуправителствено ниво ангажименти не се осъществяват от
местните изпълнители (българските държавни търговски организации).58 Т.е.
неимоверните усилия по убеждаването на френските партньори да приемат повече
българска продукция, за да се преодолее изоставането на София в стокообмена,
остават неприложени. Проблемът остава висящ въпреки административно приложения
натиск.59

В последните изказвания на Будинов като министър се съдържа доста смела
критика на икономическата система и личат усилията му за пореден път да подтикне
отговорните среди към по-практични похвати и организация на дейностите. Неподписан
доклад, чийто горчив, но и хаплив начин на изразяване навежда на мисълта, че негов
автор е Будинов,  обобщава следното.  Поела собствен дял сред специализациите в
СИВ, България е започнала покупки на индустриални обекти, машини и проекти от
Запад, за да може да произвежда и предлага на социалистическия пазар машини и
съоръжения със същото качество и на не по-високи цени. Равносметката обаче
показва, че очакванията към България не се оправдават – не произвежда нужния обем,
а себестойността на продукцията се оказва по-висока от международните цени на
същите изделия. За да задълбочи негативния извод, тук идва почти цялостното
търговско-икономическо обвързване на България с източноевропейските държави, най-
вече СССР, в рамките на което осигуреното изкупуване на българска продукция
приспива нуждата от техническо и качествено усъвършенстване. Последното е
причината за неимоверните трудности да се осигурят приемливи стоки за западните
пазари и за пасивния външнотърговски баланс.60 В следващо изказване, което според
позовавания в текста се състои след събитията в Чехословакия, министър Иван
Будинов решително посочва своето недоволство от снижените критерии на
българската промишленост, тъй като с искането на социалистическите държави да
отпаднат принудителните покупки и да се въведе пазарно търсене и предлагане в СИВ
българската продукция би станала непродаваема дори в социалистическата общност.
Будинов също откровено изразява раздразнението си от съветската политика за
непризнаване на ЕИО61, която политика в този си смисъл противоречи и не защитава

58 Писмо от Министерство на външната търговия до генералните и главните директори на
Родопа, Булгарплод, Български тютюни, Агромашина, Балканкар, Хранекспорт, Рудметал,
Машиноекспорт, Електроимпекс, Техноекспорт, с копие до МС – КИНТС, Министерство на
машиностроенето, на хранителната промишленост, на химията и металургията, Българско
търговско представителство в Париж, относно сериозното изоставане на изпълнението на
раздел ІІ от Решение № 563 на МС от 23 ноември 1966 г. за засилване на износа към Франция,
София, 30 юни 1967 г. ЦДА, ф. 259, оп. 18, а.е. 236, л. 26-28.
59 Информация от Иван Будинов, министър на външната търговия, относно изпълнението през
първото шестмесечие на 1968 г. на раздел ІІ-ри от решение 563/23.ХІ.1966 г. на МС и на
допълнителните мероприятия на КИНТС от 19.І.1968 г. за разширяване на политическите,
икономическите и културните отношения на НРБ с Френската република, София, юли 1968 г.
АМВнР, оп. 24, а.е. 2735, л. 270-271. Вж. също: Доклад от Иван Будинов, министър на външната
търговия, до секретаря на ЦК на БКП Иван Пръмов, София, 28 март 1968 г. ЦДА, ф. 259, оп. 18,
а.е. 49, л. 61-66 а.
60 Основни насоки за развитието на външната търговия на Народна република България.
(Анонимен доклад) Министерство на външната търговия, 1968 г. ЦДА, ф. 259, оп. 18, а.е. 49, л.
4-21.
61 „В нашето отношение към Общия пазар преди 5 години и сега ние не можем да стоим на една
позиция. Не че тук някой трябва да извади заключение, че кой знае какво ще правим с Общия
пазар. Но колкото и да казахме, че не съществува Общият пазар, той съществува. И понеже
сме диалектици, трябва да приемем този факт. Ние трябва да приемем, че преди 5 или 10
години ние му давахме дефиниция – и това беше правилно тогава – че това е политическа
организация на НАТО. Тази дефиниция, колкото и да ни се иска, не можем да я прилагаме при
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българските интереси предвид факта за най-силното накърняване на позициите на
българския износ (а едно асоцииране частично би разрешило този проблем).
Налагащият се единствен изход, по думите му, е диференцираният подход към
отделните държави-членки на Общия пазар.62

Връщането на Иван Будинов към първоначалната му специалност чрез
назначаването му за генерален директор на ДСО „Булгарплод” в периода 1968-1971 г.
като че ли изглежда логично в условията на подготовка на следващия етап от
окрупняването на земеделските стопанства в аграрно-промишлени комплекси, което
автоматично предполага реорганизация на дейностите и преструктуриране на
свързаните държавни търговски и стопански организации, а именно тук са полезни
уменията на Будинов в овладяване и ръководене на динамични ситуации от голям
мащаб. Но тази дирекция всъщност е краят на ефективното му участие в
изпълнителната власт. Той е прехвърлен за постоянно в дипломацията, като първият
му посланически пост обяснимо е във Франция (1973-1976), след което е изпратен на
посланически мандати в Кувейт (1982-1986) и в Йеменската арабска република (1986-
1988).63

Може само да се гадае каква е причината за дистанцирането на Иван Будинов.
Първото обяснение би могло да се потърси в пренасочване на външноикономическите
приоритети и акцентите в стратегическите партньорства, поради което досегашната му
роля да се счита за изчерпана и да се търсят нови личности със свежи идеи. Но тази
теза не отговаря на въпроса защо от сега нататък Будинов е изцяло изключен от
правителството, в частност – от външната търговия. По-разумната догадка са
периодичните смени, които Тодор Живков предприема в обкръжението си и на
държавните постове. Не случайно бяха цитирани изказвания на Иван Будинов, чиято
смелост вероятно се оказва неудобна. Не на последно място едва ли е съвпадение
отстраняването му именно в годината на чехословашките събития. Може да се допусне,
че партийното ръководство се застрахова срещу евентуални обвинения в прекомерно
увлечение по икономическото развитие, технологиите и ноу-хау постиженията на
Запада, а оттам – и зловредно влияние. Постът министър на външната търговия е зает
от партийно по-обвързания заместник-председател на Министерския съвет (1966-1971)
Лъчезар Аврамов, член на ЦК и кандидат-член на Политбюро на ЦК на партията,
какъвто Будинов не е.

политиката, която водим сега спрямо тези страни. Да не говорим, че дьо Гол излезе по
същество от НАТО, а е член на Общия пазар.
Това още повече се налага за нас и когато казваме, че предприятията трябва да изучават този
въпрос, че Общият пазар по същество различно засяга социалистическите страни. И специално
засяга най-много и най-тежко селскостопанските произведения. Това сме ние три или четири
страни – България, Румъния, Полша и Унгария.” Външнотърговската политика на Народна
република България. Доклад на Иван Будинов. 1968 г. Пак там, л. 37-38.
62 Вж. цялото изказване: Пак там, л. 29-39.
63 Ташев, Т. Пак там.
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ВИДИНСКИЯТ ИНДУСТРИАЛЕЦ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ

Валя Димитрова

THE INDUSRIALIST GEORGI MLADENOV FROM TOWN VIDIN

Valya Dimitrova

Summary

Georgi Mladenov is a worthy representative of that generation of enterprising Bulgarians
whose knowledge, talent and hard work gave a lot to the economic progress of our native
industry in the period between two World Wars. He is the founder of the China industry in
Vidin in 1926 and is known for its high quality and competition on European level. Through
the personal biography of engineer Georgi Mladenov the history of China industry in Vidin is
followed from its foundation, nationalization in 1944 to the period of socialism. He is a brother
of ht famous Bulgarian linguist academician Stefan Mladenov. The founder of China industry
in Vidin Georgi Mladenov is a worthy Bulgarian industrialist – high educated specialist in his
professional career, always loyal, to his country, concerned about the workers, with a sense
of responsibility and honesty.

Краят на двадесетото столетие и началото на новия век са безспорен повод за
историческа равносметка, за оценка и преоценка на обществените, стопанските,
културните стойности и морални ценности на няколко поколения в една общност.
Неслучайно по този повод сред обществеността в крайдунавския град, в лицето на
медии, институции и интелектуалци, възникват различни идеи и опити да се направи
списък на стоте най-заслужили граждани на Видин. Безспорно място в тази
своеобразна класация заема личността на Георги Младенов, основател на
порцелановото производство във Видин, достоен представител на онова поколение
предприемчиви българи, допринесли със своите знания, талант и трудолюбие за
икономическия възход на българската индустрия между двете световни войни1. Целта
на настоящото изследване е опит да се възвърне в историята на българската
модерност една заслужила личност с определен принос към стопанското ни развитие в
посока доближаване до европейските стандарти.

Проучването се основава, както на събирателската работа на отдел „Най-нова
история” в Регионален исторически музей-Видин, така и на сравнително богатия
архивен фонд на Порцелановата фабрика в ТДА-Видин, на източници от периодичния
печат, на устни сведения на информатори.

В Пътеводителя на  гр. Видин от 1927 г. списъкът на индустриалните заведения,
създадени от енергични и предприемчиви граждани, се оглавява от фабриката за
порцеланови изделия на Георги Младенов и Сие, основана в 1926 г. с качествено и
конкурентно европейско производство2. Най-новият кратък исторически очерк за Видин
я определя като “перлата на  видинската индустрия “ в междувоенния период3.

Началото на видинското порцеланово производство се поставя с регистрирането
през 1926 г. на фирма под формата на събирателно дружество, учредено с  фамилния
капитал на четирима съдружници – тримата братя Младенови и техният зет Христо

1 Видин, №13, 17-20 февр. 2000 г.
2 Пътеводител на град Видин, Видин, 1927, с.125, 129 – 131
3 Пантев, А. и др. Град Видин: Кратък исторически очерк. С, 2008, с. 219
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Рожич4. Строежът на фабриката започва още през 1924 г.5, а идеята очевидно
принадлежи на най-младия брат Георги, получил специално професионално
образование по керамика в едно от най-престижните училища в Чехия6. Семейната
история на рода Младенови, разказана откровено и вълнуващо  през 1955 г. в молба до
министър-председателя  Вълко Червенков от единия от братята – Тодор, убедително
доказва будния дух и подчертан стремеж към прогрес, към културно и материално
издигане на едно занаятчийско семейство със шест сина и една дъщеря, възпитани в
трудолюбие, скромност, честност, пестеливост и стремеж към себеутвърждаване.
Бащата  Младен заедно с двама от синовете си са изцяло отдадени на
бакърджийството, което по онова време е цветущ занаят. Произвеждат и пласират
много в няколко околии, обикаляйки селища, пазари, панаири. Живеейки икономично и
трезво, те създават свое състояние и подпомагат обучението на другите братя. Най-
възрастния брат е големият български езиковед акад. Стефан Младенов, други двама
са учители, а най-малкият – Георги (род. 1897 г.) след завършване на образованието си
успява да  реализира своята модерна идея да започне производство на порцеланови
изделия с финансовата подкрепа на фамилията7. През май 1926 г., снабдена със
съответните съоръжения, инсталации, пещи и складове, фабриката започва
производство с технически директор Георги Младенов и 54 души работници8.
Качеството на произвеждания домакински порцелан е много добро, бързо завоюва
позиции на вътрешния пазар, скоро след това започва и износ в чужбина. В началото
на 30-те год. на ХХ век видинското порцеланово производство излиза на
международния пазар. Продукцията на порцелановата фабрика много успешно се
търгува с Германия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Северна Африка и др. Във
фонда на Държавен архив-Видин се съхранява интересен документ от самото начало
на 30-те години – албум с оригинални подписи и печати на чуждестранни търговски
партньори. Стотици фирми, сдружения, хотели, частни лица са оставили  траен
достоверен спомен за търговското общуване с видинската фабрика на Георги
Младенов9. С усилен труд, много опити и подобрения амбициозният инженер-керамик
успява да произведе качествен и търсен порцелан и това го окуражава да предприеме
разширение на фабриката в средата на 30-те год. на ХХ век10. Освен домакински
порцелан, усвоено е производството на редица медицински артикули и на изолатори за
електротехниката. Довоенният период  в историята на индустриалното заведение е
белязан с подем в развитието на фабричното производство. Регистърът на готовите
стоки за периода 1934-1940 г. илюстрира голямо разнообразие на повече от 100
артикула и значително количествено увеличение на продукцията11. В Световния
каталог на порцелановата индустрия от 1936 г. намира място запазеният знак на
фабриката на Георги Младенов с неговите инициали и избраното от него престижно
наименование на фабричната марка, носеща гордото римско име на неговия град –
Бонония12.

Така с таланта, труда и усилията си Георги Младенов извежда видинското
порцеланово производство до нивото на конкурентните индустриални стандарти. Той
категорично защитава професионалното си име на истински предприемач и достойно
допринася за славата на България и на своя град.

4 Държавен архив-Видин (ДА-Вд.), ф. 30К, оп. 1, а.е. 65, л. 14-15
5 Пак там, ЧП № 477, а.е. 2, л. 15; ф. 15К, оп. 2, а.е. 20, л. 6
6 Пак там, ЧП № 477 , а.е. 2, л. 11
7 Пак там, ф. 415, оп. 2, а.е. 8, л.10-11
8 Пак там, ф. 11К, оп.1 – историческа справка
9 Пак там, оп. 1, а.е. 1
10 Пак там, ф. 415, оп. 2, а.е. 8, л.11
11 Пак там, ф. 11К, оп. 1, а.е. 6
12 Пак там, ЧП № 477, а.е. 2, л. 5
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Фабриката претърпява големи щети в резултат на случайно възникнал пожар в
самия край на 1939 г.и по време на голямото наводнение на гр. Видин от р. Дунав през
март 1942 г.13 Въпреки че възстановяването съвпада с тежкия период на икономически
затруднения по време на Втората световна война, енергичният директор успява не
само да възстанови щетите, но и да преустрои и разшири действащото заведение с
построяването на още една сграда, изграждане на нова пещ и инсталирането на нови
машини14.

Неблагоприятните икономически условия в годините на Втората световна война
и наложеният строг мобилизационен план изправят пред  значителни трудности и
изпитания директора-комендант Георги Младенов. До голяма степен стройната система
на организация и акуратност в мобилизационните мероприятия във военновременния
живот на фабриката се дължат предимно на неговите лични организационни качества и
дисциплина. Без да пренебрегва  държавния интерес, Георги Младенов води енергична
борба за осигуряване на квалифицирана работна ръка чрез освобождаване от
мобилизация на специалисти и работници. Чрез системата на гражданските
мобилизационни назначения той успява да обезпечи с квалифициран персонал своето
предприятие – една трудна задача предвид изключително строгите изисквания на
военновременните закони. Директорът-комендант декларира лично и отговорно пред
властите незаменимостта на своите кадри и доказва опасността без тях да се влоши
производството. Активно и настойчиво Георги Младенов се бори за решаване на
проблемите с доставката на сурови материали – каолин, фелдшпад, кварц, глини и
особено на първокачествени въглища от мини „Перник” с цел да не бъде нарушено или
спряно производството15. Истинска загриженост за работниците той проявява в
годините на  военната продоволствената криза с откриването на работнически стол с
евтина и питателна храна извън полагаемите се дажби по купони и снабдителни
книжки16. Тук е мястото да отбележим, че Георги Младенов  държи особено много на
доброто име на фабриката и има солидна социална политика. Освен задължителните
социални осигуровки той прави вноски за работнически жилища, раздава въглища и
зимнина на работниците и техните семейства, кредитира ги, изпраща ги на свои
разноски на почивка до Вършец, финансира обучението на млади хора в чужбина17.

Следвоенният устрем към частна стопанска инициатива в периода 1945-1947 г. е
белязан с усилено търсене на видинската порцеланова продукция от многобройни и
разнообразни търговски партньори. Прегледът на архивния фонд показва огромен
търговски интерес към изделията на видинската фабрика и невъзможност на директора
да смогне с отговорите до всички търговски, частни и кооперативни централи,
еднолични търговци, хотели, бивши клиенти от различни краища на страната с
предложения за договаряне на продукция за вътрешния пазар и износ в Турция, в
Близкия и Средния  изток. Георги Младенов и неговата фабрика са обект на интерес от
много нови клиенти, които са информирани за доброто име на фабриката и високото
качество на видинския порцелан. Образно казано, отвсякъде “валят поръчки”, често
несъобразени с капацитетните възможности на предприятието и искания да бъдат
договорирани дори цели вагони порцеланови изделия18.

Драматичната стопанска промяна, настъпила с акта на национализацията от 23
декември 1947 г., изтръгва насилствено фабриката от ръцете на своя създател19. Още
с първата заповед на новия управител „в интерес на производството” са уволнени
Георги Младенов и съдружниците му като „се забранява вмешателството им във

13 Пак там, ф. 11К, а.е. 55, л. 24-25
14 Пак там, л. 5, 10, 13, 14, 20, 22, 24
15 Пак там, а.е. 32, л. 15-16, 26, 28-29, 36; а.е. 33
16 Пак там, а.е. 53, л. 4, 15; а.е. 73, л. 8
17 Седмичен телеграф, № 1, 27 април - 3 май 1993 г.
18 ДА-Вд, ф. 11К, оп. 1. А.е. 77
19 Пак там, ф. 988, оп. 1, А.е. 7, л. 1



228

фабричните работи”, а престижното име на фабриката „Бонония” е заменено със
„Сталин”20. Вероятно първоначалната самонадеяност и високомерие на извършителите
на одържавяването твърде скоро се сменя с объркване и безсилие  от невъзможността
да се справят сами със сложността на технологичния процес. Оценена е
незаменимостта на професионалиста Георги Младенов и още на 5 януари 1948 г.
бившият собственик е възстановен на работа като технически ръководител, натоварен
е „да отговаря всецяло и лично за техническото изпълнение, ръководство и качеството
на производството”21. Така по благоволението на местната оперативна тройка, Георги
Младенов се завръща отново в собственото си предприятие.

Нерадостната съдба на видинския индустриалец след национализацията е
белязана с изселвания през 1951 г. в Нови пазар, после в с. Калеица, Троянско и
установяване в София с грижи за болния брат – акад. Стефан Младенов22. В столицата
и гр. Елин Пелин работи в различни предприятия, включително и в ТПК за
производство на копчета. През 1968 г. властта решава да го лиши от пенсия и това
налага бившите му работници от видинската порцеланова фабрика да подпишат
специален протокол, че той не упражнявал върху тях никакъв политически натиск в
миналото23. До смъртта си през 1974 г. работи на много места, но винаги с отзивчивост
посреща посетители по професионали проблеми и с готовност дава ценни
консултации24. Личността на Георги Младенов и престижът на неговата фабрика
оставят трайни следи в стопанското общуване с многобройните международни
партньори. Много години след одържавяването, чак до 1981 г., на адреса на
порцелановата фабрика във Видин пристигат писма и покани адресирани лично до
уважавания специалист, до авторитетния създател на традициите във видинския
порцелан25.

Историческите превратности не могат да накърнят обаянието на Георги
Младенов, посветил труда и таланта си на модерните идеи, вградил част от себе си и
своята енергия  в  стопанската ни история, не могат да обезличат образа му на
истински български индустриалец – перфектен специалист в своята професионална
област, винаги лоялен към държавата, коректен към партньорите си, грижовен към
работниците, с изключително чувство за дълг, чест и отговорност.

20 Пак там, ф. 432, оп. 1, А.е. 1, л. 1 и сл.
21 Пак там, л. 5 и сл.
22 Видин, № 37, 17-20 май, 2001
23 Инф. Цветан Славчев, р. 1939 г., работил в порцелановата фабрика 1973-1994 г., неин бивш
директор
24 Седмичен телеграф, № 1, 27 април- 3 май 1993 г.
25 Инф. Цветан Славчев
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ЗА РОЛЯТА НА КМЕТА В ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ГРАД. ЙОРДАН КАПСАМУНОВ И
НЕГОВИТЕ ПРИНОСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТАРА ЗАГОРА В СРЕДАТА НА ХХ ВЕК

Светла Димитрова

С Йордан Капсамунов се запознах през 1983 г., скоро след като бях постъпила на
работа в музея. Не знаех почти нищо за него, но колегата ми Петър Коев бе уговорил
срещи, по време на които да бъдат записани спомените на тази авторитетна и
интересна личност. В продължение на две години заедно с Мариана Минкова и Петър
Коев работих по тази отговорна задача. Й. Капсамунов беше вече болен и на легло и
срещите ставаха в дома му на ул. “Августа Траяна” № 36. Като резултат бяха
подготвени два тома със спомени. Освен това музеят получи негови лични вещи,
албуми, документи, книги и 261 тефтерчета-дневници, водени от 1956 г. до 1981 г. В
това голямо веществено и документално богатство  е вплетена част от съвременната
история на Стара Загора.

Йордан Христов Капсамунов е роден в с.Хан Аспарух (Стамово) на 30 декември
1907 г1. Първоначално учи в родното си село, а прогимназия завършва в с. Оряховица.
Средно образование получава в Старозагорската мъжка гимназия и Казанлъшкото
педагогическо училище. През 1937 г. завършва Цариградското зъболекарско училище.
Работи само няколко години като зъболекар. По-голямата част от трудовия му стаж
преминава в структурите на Околийския и Градския народен съвет и като заместник
директор на Азотно-торовия завод в Стара Загора. През 1950-1953 г. е генерален
консул на България в Цариград. През 1985 г. е удостоен със званието “Почетен
гражданин на Стара Загора”. На него е именувана градината с езерото, намираща се в
началото на бул. “Митрополит Методий”. Умира на 27 октомври 1991 г. Погребан е в
Стара Загора.

Йордан Капсамунов е не само един от най-дългогодишните, но и един от най-
успешните кметове на Стара Загора. Той управлява града в продължение на три
мандата (23 декември 1952 -12 февруари 1956 година; 22 февруари 1956-5 април 1959
година; 5 април 1956-7 март 1962 година). Многобройни са инициативите реализирани
през този близо десетгодишен период в различни области на обществения,
икономическия и културния живот.

Кметският мандат на Й. Капсамунов започва в труден период за Стара Загора.
Градът от 37 220 жители през 1946 г. нараства на 55 322 през 1956 г2. Наложително е
решаването на редица наболели градоустройствени проблеми, борба с безработицата,
осигуряване изхранване на населението и др. През втората половина на 40-те години е
разработен градоустройствен план на Стара Загора, но той се оказва несъобразен с
ускореното демографско и индустриално развитие на града. През 1953 г. местната
проектантска организация е натоварена да изработи нов градоустройствен план,
утвърден през 1957 г. Към него е включена и концепция за т.н. “зелена система”. Тя
предвижда създаване на четири зелени пояса около града, озеленяване на улиците и
кварталите. Две години по-късно по настояване на Й. Капсамунов е изготвен и
подробен застроителен план. В него са включени и някои смели идеи: водна каскада от
Аязмото до гарата и река Бедечка, дендрариум на Аязмото, спортна зала с 5000 места,
огромен развлекателен парк по поречието на р.Бедечка в североизточната част на
Стара Загора. Те остават нереализирани както поради липса на финансови
възможности и необходимостта да се решават злободневни строителни задачи, така и

1 РИМ – Стара Загора, 8СЗ-6890
2 150 години Община Стара Загора. Документална летопис 1849-19991 Стара Загора, 1999,
с.151,170
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поради недостатъчната обществената ангажираност на старозагорци. В областта на
жилищното строителство мандатът на Й.Капсамунов остава в паметта на старозагорци
с изграждане на първия седем етажен жилищен блок. За времето си това е най-
високата сграда в града.

Макар да има много подземни водоизточници в района на Стара Загора, градът
през 40-те години страда от липса на питейна вода. Частичното разширяване на
старата водопроводна мрежа и изграждането на нови чешми и кладенци не може да
реши проблема. Започва търсене на нови водоизточници. През 1953 г. се пристъпва
към изграждане на главен водопровод от района на с.Дунавци. Той преминава през 11-
километров тунел под Средна гора и захранва ВЕЦ-Стара Загора. Обектът е изграден
от поделенията на трудови войски и е тържествено открит на 11 декември 1955 г.
Пристъпва се и към разширяване на водопроводната мрежа до всеки дом. Това е една
от причините за затваряне на 14 обществени чешми. По време на кметуването на
Й.Капсамунов е довършена канализационната мрежа на града. Началото на тази
дейност е поставена през втората половина на 40-те години с частично отводняване на
кварталите, проектиране на цялостна канализационна мрежа и изграждане на трите
основни колектора в града.

Добри резултати се постигат в спортното строителство, което до тогава
разполага със съвсем ограничена база. Изградени са спортни площадки в кварталите,
започва строеж на хиподрум, бетонира се колодрумът, като там се строи трибуна и
съблекалня. Й.Капсамунов реализира идеята, заложена в градоустройствения план на
арх.Мифано от 1947 г., Стара Загора да има голям “физкултурен комбинат”. Първата
копка е направена през 1955 г. в подножието на Аязмото. Проектът предвижда на площ
от 200 дка стадион за 30 000 души - футболно игрище, писти, сектори за леко и
тежкоатлетически дисциплини, баскетболно и волейболно игрище и два басейна. Те
трябвало да се пълнят с вода от канала, идващ от язовир "Копринка" и да се използват
за летни къпални. Връзката на комплекса с останалата част на града е трябвало да се
осъществи, чрез широка алея, украсена от двете страни с мраморни скулптори. Не
всичко в амбициозната програма е реализирано, поради липса на финансови
възможности, но справедливата оценка налага да се подчертае, че именно тогава са
построени основните спортни съоръжения, с които градът разполага и до днес. На
Аязмото с активното съдействие на туристическото дружество е изградена Хижа и е
открит зоопарк3.

Значителни сили през трите мандата са вложени в обновяване базата на
културните институции. През 1955-1956 г. е построено лятно кино, а на Аязмото - летен
театър (3 000 места, модерна за времето си сцена и четири гримьорни), ремонтиран е
театъра и читалищата “Климент Охридски” и “Съгласие”, надстроено е читалище
“Родина”. Кметът Й. Капсамунов разказва в спомените си, че пристъпил към ремонта на
салона на драматичния театър, без да получи необходимите разрешения от София.
Похарчените 1 милион лева, за които бил наказан, не стигнали. През 1955 г. в Стара
Загора се провежда национално съвещание по памукопроизводството. На него
присъства министър-председателят В.Червенков. В една от почивките Й. Капсамунов го
развежда из града, показва му и сградата на театъра. Обяснява му, че е започнал
ремонт на салона и всички перипетии около него. В.Червенков му обещава още 1 млн.
лв., с които салонът е довършен. По предложение на кмета, голям ценител на оперното
изкуство, е изработен проект за оперна сграда с 800 места, в стила на миланската “Ла
скала” от арх. Драганов, но структурни промени в Главпроект-София, отлагат неговото
реализиране. Години по-късно (1971) Стара Загора се сдобива с най-модерната и най-
голяма оперна сцена на Балканите. Многобройни са заслугите на Йордан Капсамунов
за културния живот в града. По време на неговото управление сградата на бившото

3 Зоопаркът е разположен в парка „Аязмото“. През 1957 г. В него има две мечета, сърни, елени,
45 зайци и десетина гълъби. По-късно за поискани животни от зоологическата градина в София.
- В: На този ден...130 години от живота на Стара Загора, Стара Загора, 2009, с. 62
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еврейско училище е преустроена и на 3 април 1955 г. там е учереда Окръжната
библиотека. Открита е къща-музей “Гео Милев” (1953), картинна галерия (1960), нова
експозиция на Историческия музей (1959), обсерватория4 (1961). Създаден е самодеен
куклен театър (1957), който няколко години по-късно прераства в професионален5.
Учреден е клуб на културните дейци.

Преустроени са халите, сградата на радио Стара Загора, разширена е пощата. В
края на 50-те години е завършен хотел “Верия” – емблема на града заедно с парка
Аязмото. Изградена е телевизионна кула.

През 1953 г. ИК на ГНС дава съгласие в Стара Загора да бъде открито училище
по механизация на селското стопанство и лесотехнически институт. Тази идея не се
реализира, но тя показва загриженост за бъдещето на града, който е център на богат
земеделски район. Отново по време на мандатите на Йордан Капсамунов е взето
решение за откриване на училище за изучаване на чужди езици. Съществуващата
учебна база е разширена. Изградени са нови училища (V основно училище -1953,
Техникумът за ветеринарни фелдшери -1955), детски градини, ученически столове и
нови книжарници. Организирана е детска музикална школа към ГНС.  През 1959 г. е
открит институт за усъвършенстване на учителите.

За да се подобри снабдяването на населението със селскостопански продукти в
началото на 50-те години провеждания всяка седмица кооперативен пазар е обявен за
ежедневен за времето от 20 август до 31 октомври. През 1954 г. на пазара има вече 200
маси, на които извършват търговска дейност ТКЗС и частните производители.
Изграждат се и павилиони, а през 1960 г. и административна сграда, в която се
настанява службата "Кооперативен пазар". Директорите на търговските предприятия се
задължават да открият специализирани магазини по браншове. На улицата, водеща
към пазара, за първи път през 1959 г. в магазин за хранителни стоки се въвежда
самообслужване. Магазинът се нарича „Новатор“, а събитието е рекламирано чрез
афиш и листовки6.

От 1954 г. Стара Загора има своя аерогара.
Важно направление в благоустройствените дейности е подобряването на

съществуващата улична мрежа и изграждане на нови паркове и градини. В началото на
50-те години павирането е заменено с по-ефективната технология на асфалтирането.
От 1950 до 1956 г. се шосират 96 км от улиците в града и се обновяват централните
булеварди. По тях се забранява движението на коли и каруци, спирането на файтони и
коли става само на определени места, като такива са определени за ваксаджиите и
продавачите на семки7. По идея на кмета Капсамунов започва озеленяване на много
улици и голи баири около града ( “Чадър могила”, дн. квартал “Три чучура-север”, по
пътя за Старозагорските минерални бани, на Аязмото и др.). На Аязмото на площ от
300 декара се изгражда разсадник за декоративни дървесни видове. През 1959 г. в него
се отглеждат над 500 000 дръвчета от 160 вида. Общината успява да се споразумее с
ръководството на дивизията и военните освобождават заеманите до тогава площи от
парка, като в замяна получават други терени. В този период се изграждат и двете
големи водни съоръжения, обградени с паркови пространства (дн. езеро “Загорка” в
североизточната част на града и паркът с езерото “Й. Капсамунов”). Благодарение на

4 Първоначално към аероклуба на ДОСО се създава секция „Астронавтика“. Само за една
година в него се записват 800 души. Тогава се взема решение да се предоставят помещения в
сградата на Първо средно училище и да се учреди астрономическа обсерватория. След
посещението на първия космонавт в на планетата в Стара Загора тя е именувана „Юрий
Гагарин“. -  В: На този ден...130 години ...., с. 32
5 Кукленият театър става професионален през 1960 г. Първата му премиера като такъв е „Клан
клан недоклан“ от Мърморани. От 1 януари 1962 г. се обособява като Държавен куклен театър. -
В: На този ден...130 години ...., с. 14
6 На този ден...130 години ....., с. 184
7 150 години Община Стара Загора. Документална летопис ....., с168
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първото съоръжение Стара Загора е неколкократен домакин на световни първенства по
корабомоделизъм още от 80-те години на миналия век. Второто съоръжение се
захранва с води от канал, който идва от ВЕЦ-Стара Загора и преминава по ул. “Братя
Жекови”. Целта на канала е да оводнява града и да го прави по-прохладен в горещите
летни дни. Водата преминава през езерото и отново се влива в канала. Градинки и
паркове са създадени при Мавзолея-Костница, при входа на Аязмото, на “Чадър
могила” и др. Именно при кметуването на Й.Капсамунов се оформят основните зелени
площи в града и неговите околности и се приема концепция за озеленяване и през
следващите десетилетия. Тази дейност има важно значение не само с оглед на
конкретните си резултати, но и като перспектива за осигуряване на по-добър климат и
по-благоприятна околна среда.

За първи път през 1957 г. Стара Загора се побратимява с гр.Куйбишев (дн.
Самара) по време на тържествата, свързани с отбелязване 80 годишнината от боевете
за града по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. Тогава по
покана на кмета Йордан Капсамунов, в града гостува официална делегация от
Куйбишев. На следващата година са подписани и първите договори за творческо
сътрудничество - между “Кинефикация”- Стара Загора и Областното управление на
кината в Куйбишев и между редакциите на вестниците "Септември" и "Волжская
комуна". Постепенно се утвърждава практиката на взаимен периодичен обмен на
работни административни и творчески групи от сродни заводи и предприятия, учебни
заведения, културни и научни институти и дружества.

По инициатива на кмета е изработен първият герб на Стара Загора от художника
Димитър Караджов. Започва издаването на годишници, посветени на дейността на
Градския съвет. Подготвени са почетни грамоти и значка, с които да бъдат
награждавани проявили се служители и граждани. Приет е правилник за връчване на
званието “Почетен гражданин на Стара Загора” и е изработена специална значка.

Трудно и почти невъзможно е да се изброи всичко,  което е направено по време
на кметските мандати на Йордан Капсамунов. В едно интервю от 1991 г., месец преди
да почине, бившият кмет очертава три основни жизненоважни проблема, които е
решил: водоснабдяването на града, ликвидирането на безработицата и осигуряване на
жилища за нуждаещите се. Историкът, заел се да проучва този период от развитието на
Стара Загора, остава с впечатление за голям размах, напредничево мислене,
непресекваща инициативност, труд и държавническо отношение. По повод 100
годишнината от неговото рождение Регионален исторически музей инициира
публикуване8 на спомените му, което се реализира с помощта на дъщеря му Христина
Станева. В тях могат да се открият механизмите за успешно кметско управление.

8 Спомени, Йордан Христов Капсамунов, Стара Загора, 2007, 160 с.
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БОРИС ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ КАТО ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ГРАД ШУМЕН
(2 ЯНУАРИ 1876 - 6 АПРИЛ 1948 Г.)

Стела Димитрова

Шумен e един от българските градове, в който се раждат личности, оставящи
трайни следи в българската и световна история. От тук произхождат хора на културата
и изкуството, множество учени и архитекти, лекари и генерали. Един от тях е генерал –
майор Борис Бояджиев.

Роден в село Меджидие /в Добруджа/, където семейството на Димитър и Пенка
Бояджиеви се установяват временно, поради факта, че бащата се занимава с търговия
на зърнени храни и доставка на същите за българските военни части. 1 Корените на
бащиният му род са от град Върбица2, където по–късно през пролетта на същата
година семейството се завръща. Основното и прогимназиално образование Борис
получава в Шумен. През 1893 – 1894 г. завършва търновската мъжка гимназия „Кирил и
Методий”, където негов учител е Димитър Благоев. Вероятно учителските наставления,
а и самите роднински връзки на Борис с Янко Сакъзов оказва влияние върху по-
нататъшните политически убеждения на Бояджиев, включването му в политическите и
социалистически кръжоци ръководени от Еньо Марковски, с когото по-късно отпечатват
статии и книги с марксически характер.

След завършване на гимназия за около година /1894 – 1895 г./, бива назначен за
първоначален учител в гр. Бургас. Тук продължава социалистическата си дейност, като
активно се включва в протестни акции на учители насочени срещу Министерството на
народното просвещение. Създател на марксически кръжоци сред учители и ученици.
Като учител в Бургас той е дописник в извънредната притурка на вестник „Борец”,
вестник за литература и политика3. Взема участие при изготвянето на „Възванието” към
народните учители в България и на околийското учителско дружество във Варна през
1895 г.4. Участва като делегат в първия учителски конгрес в гр. София /22 - 24 юли 1895
г./, където е избран и за секретар–протоколист5. След положен зрелостен изпит в
Търновската гимназия, дипломата му бива преведена на френски, език, с цел по
нататъшното му образование във Франция6.

1 ТДДА – Шумен.Ф. 104 к. а.е.2 опис 1 л.1
2 Пак там. л.2
3 ТДДА – Шумен. Ф.104 к, а.е 2. л. 13
4 Пак . там. л.14
5 Пак. там. л.16
6 Пак . там. л.11
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През 1896 г. заминава за Тулуза и се записва студент по медицина. Тук негови
състуденти са д-р Кирушка Медникарова от гр. Шумен и д-р Николина Ковачева.7

Вероятно поради познанството му с българските студенти в града, Министерството на
народното просвещение го нагърбва със задача да направи списък на студентите
обучаващи се във Тулуза8. По време на своето следване превежда статии от френски
социалистически списания , които изпраща на Димитър Благоев за публикуване в сп.
„Ново време”. Под тях той се подписва с псевдонима „Шишкин”. Според неговия
приятел шуменеца Стилиян Чилингиров, псевдонимът му идва от това, че Борис
Бояджиев бил „много слаб и висок”, което кара неговите приятели – състуденти да го
нарекат с името на руския художник. Със същия този псевдоним е наречена и
преведената от доктор Бояджиев логаритмична таблица във Франция9.

Поради финансово затруднение на семейството, Борис Бояджиев е принуден да
прекъсне следването си през втората година от своето обучение и да се завърне в
родината си. За оскъдното материално положение на семейството научаваме от едно
удостоверение, издадено от Шуменското околийско управление № 413 от 16 януари
1900 г. и от 10 януари 1906 г., по повод молбата на Димитър Бояджиев да се отпусне
стипендия на сина му Борис от Министерството на народното просвещение, за да
завърши започнатото образование по медицина във Франция.10 По късно от получения
отговор узнаваме, че молбата е отхвърлена. За да продължи медицинското си
образование Борис постъпва като учител в Еврейското училище в град Шумен. Със
спестени пари от близо едногодишното му учителстване там и с помощта на свои
близки той продължава следването си. Освен от родствениците си, Борис получава
парична помощ и от един еврейски лихвар Юда Израел, с когото се запознава по време
на работата си в Еврейското училище11. След като се връща на студентската скамейка,
Бояджиев води подробна отчетност на взетите от него суми на заем, необходими за
обучението му.12. От изготвената отчетност става ясно, че студентът изплаща
дълговете си близо дванадесет години. Вероятно тези заеми доста тежат на плещите
на бъдещия лекар.Това проличава от една писмо на доктор Бояджиев изпратено по
време на Балканската война до неговата съпруга Милица. В него той пише с
облекчение: „Вече сме богати и щастливи, изплатих дълговете си от следването13”.

Поради лошия си френски език Борис Бояджиев, превежда фамилното си име,
„Бояджиев” като име произлизащо от думата „peinfeur”, което според него в превод
означава художник. Това вероятно доста повдига самочувствието на българския
студент, като син на художник, а не като наследник на човек, занимавал се с
боядисване на прежда 14.

През 1901 г се дипломира успешно във Френския град Тулуза и се завръща в
родния си град Шумен като лекар. Със заповед от 30 август 1901 г. под № 4893 Борис
Бояджиев получава позволително за лекарска практика в България. Медицинската си
служба доктор Борис Бояджиев започва като околийски лекар в гр. Попово.
Същевременно обслужва и Третостепенната болница в града през годините /1901 –
1902 г./. В периода 1903 – 1904 г. изпълнява длъжността лекар в гр. Шумен.
Същевременно на 16 юли 1903 г. доктор Бояджиев подава молба за явяване на изпит
за военен лекар15. В служебната му характеристика е записано, че от 1 януари 1931 г.

7 Пак. там. л.20
8 Пак. там. л.28
9 Пак. там. л.26
10 ТДДА – Шумен Ф.104 К. а.е 2 л.6
11 Пак там. л. 27
12 Пак там. л.26
13 Пак.там. л.26
14 Пак.там. л.1
15 Пак там л. 39



235

постъпва като лекар в Шуменската първостепенна военна болница16. Той е и началник
в Щаба на IV-ти Пехотен полк, в IV–та военна дивизионна болница, лекар в 31–ви
пехотен Варненски полк, IV–та пионерна дружина, VІІ-ма Преславска пионерна
дружина, V–ти артилерийски полк и Х-ти конен полк – Шумен. От една заповед с номер
№ 2104 от 19 декември 1924 г. разбираме , че доктор Борис Бояджиев – полкови лекар
е назначен за гарнизонен лекар на Варненския първокласен гарнизон със седалище гр.
Варна17. С писмо № 2 от 29 януари 1925 г. узнаваме, че през същата година д–р
Бояджиев приема и започва да изпълнява длъжността „Полкови лекар” в щаба на ІV-ти
пехотен полк18. През това време той получава военни звания, докато през 1935 г. е
произведен в чин санитарен генерал-майор19. След тази военна кариера доктор
Бояджиев е поканен за началник на военно медицинската служба при Министерството
на войната, но отказва предложения му пост, вероятно по лични съображения. Наред
със служебната си дейност Борис Бояджиев развива активна обществена дейност. Още
през 1893 г. участва в учредяването на работническо читалище „Самообразование” в
гр. Шумен. В статия на Ц. Цонев публикувана във вестник „Работническо дело”от 20
август 1981 г е отбелязано и участието му в учителското дружество „Основа”. Той е и
един от първите социалисти в Шумен20. През същото това време Борис Бояджиев
подържа приятелски отношения с Георги Бакалов. Той е член на ръководството на
Шуменското дружество „Червен кръст” в годините /1929 – 1944 г./21.  За тази си
безвъзмездна дейност получава много награди. Член е на Шуменското дружество на
запасните офицери. Дълги години изпълнява лекарските си задължения в общинското
старопиталище „Обществена подкрепа”, член е на неговия управителен и контролен
съвет. Обслужва и общинското старопиталище „Труд и умение”. На доктор Бояджиев се
поставя и задача да проучи къде ще бъде най–подходящо място за постройка на
почивна станция за слабите военни служещи22.

През годините получава следните звания:
Подпоручик от 6 април 1904 г., поручик от 18 май 1906 г., капитан от 22

септември 1909 г., майор от 14 февруари 1914 г., подполковник  от 20 юли 1917 г.
Служи като лекар в ІІІ-та пионерна дружина, ІV-та дивизионна болница, 31–ви пехотен
полк, и 10–и артилерийски полк23. През 1935 г. е произведен в чин санитарен генерал–
майор24. За дългогодишната си военна служба д–р Борис Бояджиев е награждаван с
отличия и удостояван с ордени през мирно и военно време. Взема участие във войните
през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г. Награден с Възпоменателен медал за спомен и
благодарност червена лента за участие в Първата световна война. За военна заслуга с
командирски кръст – грамота25. Погребан с военни почести на 6 април 1948 г.26.

В заключение мога да кажа, че за съжаление доктор Борис Бояджиев е една
доста позабравена личност, може би предвид политическите възгледи на доктора и
днешната политическа система в България. Независимо от това неговата дейност
оставя следа в обществения и политически живот на град Шумен. Живот, в служба на
хората, града, народа. Неговата личност, макар намираща се в „забравените досиета”
на Големите Българи заслужава нашето внимание и почит.

16 Пак. там. а.е. 52
17 Пак. там. а.е. 13, оп. 1
18 Пак. там. а.е.13
19 Димитрова. Н. „Живот отдаден на медицината”. В: Шуменска заря, бр. 135 от 16 юли 2001 г.
20 Цонев. Ц. „Трайни следи”. В: Работнически дело, бр. 232 от 20 август 1981 г.
21 Шпатов. Кр. Поява и развитие на Червенокръсткото дело в Коларовградски окръг,
Коларовград 1965 г.с.20
22пак. там. а.е. 17
23 Офицерски корпус в България 1878 – 1944 г. С. 1996 г. с.97
24 ТДДА – Шумен. Ф. 104 к. а.е. 2. л.40
25 ТДДА – Шумен. Ф. 104 к. а.е.2, л.43
26 Пак там. л. 57
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ПРОФЕСОР БОГДАН ФИЛОВ - ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК

Ангел Динев

В полунощ на 1 срещу 2 февруари – Сретение Господне - 1945 г. в Софийските
централни гробища е приведена в изпълнение смъртната присъда, чрез разстрел, на
Първия състав на т.нар. „Народен съд” срещу Богдан Филов – академик, председател
на БАН, професор по археология, председател на Българския Пен клуб, председател
на Националния комитет за умствено развитие, председател на Българо-гръцкото
дружество.

Новата власт в България, установена след преврата от 9 септември 1944 г. с
подкрепата на червеноармейските щикове, гордо кичеща се с определенията
„отечественофронтовска” и „народнодемократична” с престъпна бързина и зловеща
кръвожадност спуска завесата на смъртта върху блестящ учен с международна
популярност, модерен политик от европейски калибър, далновиден държавник от
качествено нов „безпартиен” тип, лишавайки българския народ от един от най-
забележителните му умове на ХХ век.

Трагичната развръзка на неговия живот и политическа кариера имат интересна
предистория.

Богдан Филов се ражда на 28 март 1883 г. в Стара Загора, където баща му
Димитър Филов ръководи 6-та старозагорска дружина. Военният има заслуга за
сполучливото Съединение на 6 септември 1885 г. в Пловдив, включва се като командир
във Временното правителство, а след това в Сръбско-българската война като
подполковник командва Централната колона, която овладява Цариброд и се сражава за
Пирот на 15 ноември 1885 г. Той оглавява русофилските бунтове срещу Регентството
на 18 февруари 1887 г. заедно с Атанас Узунов и Олимпий Панов. Бунтът е потушен
бързо, а подполковник Д. Филов умира от раните си в болницата, като съществуват
подозрения, че е и отровен1.

Богдан Филов завършва с отличие Първа софийска мъжка гимназия през 1901 г.,
след което следва в Историко-филологическия факултет на софийското Висше
училище, във Вюрцбург и Лайпциг, Германия, а през 1904 г. се прехвърля във
Фрайбург, за да се съсредоточи в своята страст – старата, и то римската, история и в
археологията2. През 1906 г. се завръща в България и започва възходящата си научно-
изследователска дейност в Софийския университет и в Българската академия на
науките, която след около 3 десетилетия усилен труд ще го изведе до върхови
постижения в сферата на българската археология и история. Специално място в
неговата кариера заемат научните му мисии по време на войните за национално
обединение (1912-1918 г.), когато на Филов е възложено да оглави експедиция в
Одринска Тракия и Македония, за да разкрие, опише и събере археологически и
етнографски паметници. Пътешествията му от 1912-1913, 1915, 1916 и 1917 г., описани
прецизно от него в дневници, са публикувани през 1993 г. от професор П. Петров. От
обиколките си Богдан Филов прави извода, че България притежава първостепенни по
значимост паметници на средновековната архитектура и изкуство, важни и необходими
за общата история на изкуството3.

С оглед темата на изследването за мен по-интересен е въпросът: коя сила
тласка амбициозния и напорист учен, извоювал световна известност в областта на

1 Гърдев, Б. 125 години от рождението на Богдан Филов, В: Електронно списание LiterNet,
06.04.2008, № 4 (101)
2 Димитров, И. Професор Богдан Филов и неговият дневник, В: Филов, Б. Дневник. Под
редакцията на акад. Илчо Димитров, С, 1990, с. 17
3 Гърдев, Б. Цит. съч.
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относително нови и по-слабо проучени исторически дисциплини като тракийската
археология и старобългарското изкуство, да се поддаде на съблазънта от навлизането
в политиката в епохата на динамично развитие на международните отношения, което
провокира, както началните стъпки в ревизирането на Версайско-Вашингтонската
система от мирни договори, така и дипломатическата подготовка на Втората световна
война? Отговорът на въпроса до голяма степен се съдържа в анализа на историческото
развитие на България след Ньойския мирен договор и в коректната интерпретация на
сложната политическа ситуация в страната след Деветнадесетомайския преврат.
Именно несправедливите клаузи на договора от 27 ноември 1919 г. са основния
фактор, който предопределя външнополитическата ориентация на България в
навечерието на Втората световна война. Мюнхенското споразумение от септември
1938 г. обнадеждава управляващите кръгове в София и те започват открито да
изразяват в дипломатическото пространство претенциите си за „мирна ревизия” на
статуквото.

Очевидно подобно на мнозина свои колеги Филов е раздвояван между
шеметната кариера на академичното поприще и изкусителния блян на голямата
политика. Той посвещава повече от 30 години от своя живот на науката преди да
приеме изкушението от предлагания му пост на министър на просветата в кабинета на
Георги Кьосеиванов, сформиран на 14 ноември 1938 г.

Богдан Филов попада за първи път  в политическия кръгозор на цар Борис ІІІ през
1935  г.  във връзка с неуспешния му опит за създаване на Институт за национална
култура, наука и изкуство. Главната цел на проекта е институтът да „обедини и
съгласува всички инициативи и усилия, насочени към развитието на висшето духовно
творчество в България”4. За съжаление отговорните фактори в държавата не му дават
зелена светлина. Обиден и с накърнено честолюбие Б. Филов пише направо на цар
Борис ІІІ, на когото изпраща и препис от изложението си, в което горещо защитава
тезата си, че Институтът трябва "да се превърне в крупно дело на нашата просветна
политика"5. На проекта не е даден ход поради финансови причини, но Филов вече
попада в полезрението на царя - главен разпоредител с властта в страната и
организатор на поредица от правителства и министри, приели да бъдат участници в
царския безпартиен режим.

През юни 1936 г. по негова молба Филов е приет от царя и му излага гледището
си „за политическото положение на страната като неутрално лице, което гледа на
работите по-обективно”6. Той се чувства примамен от широките перспективи за
възходяща политическа кариера и решава да влезе в голямата политика, търсейки
поле за изява на потенциала си, с който искрено вярва, че би могъл да бъде полезен на
родината в наближаващият бурен политически водовъртеж. Навлизането му в
политиката на една относително зряла възраст би следвало да предполага, че той вече
е изградил своето отношение към проблематиката и е изкристализирал идеала си за
обществено-политическо устройство на българската държава. Той успява най-добре да
аргументира  възгледите си за партийно-политическата система и методите на
управление в няколко забележителни парламентарни речи и публични изяви. Най-ярък
спомен от тях остава в произнесеното на 15 септември 1942 г. във Военния клуб в
София слово. То е посрещнато с всеобщо одобрение, което е констатирано от самия
Филов и е отбелязано в дневника му7. В 18 точки той излага визията си за безпартийния
режим и за социалната авторитарна държава, която трябва да обединява всичко най-
ценно и значимо около трона на царя. В тази програмна реч е разкрит истинският
държавен ръководител Богдан Филов, за когото правото на труд е национален дълг за
всеки български гражданин, капитализмът трябва да се постави в служба на

4 Пак там
5 Пак там
6 Пак там
7 Филов, Б. Дневник. Под редакцията на акад. Илчо Димитров, С, 1990, с. 525
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общонационалните интереси, образоваността на селото става национален приоритет,
както и съпротивата срещу бюрокрацията и противодържавните елементи при строгото
прилагане на Закона за защита на нацията. Като един последователен и принципен
враг на комунистическата идеология той отделя на проблема една точка, в която
подробно и аргументирано излага опасността от проникването на “болшевишката
зараза” и нуждата от държавно противодействие.

До нападението над Полша на 1 септември 1939 г. правителството на Георги
Кьосеиванов се придържа към линия на неангажираност и изчакване по отношение на
външнополитическата ориентация на страната. До голяма степен „изчаквателната
позиция” се определя от сложността и неяснотата в международните отношения, но
икономическите предпоставки за предпочитание към Германия са налице, тъй като три
четвърти от българския износ е предназначен за Третият райх. Дипломатическият
успех на Германия, маркиран с подписването на германо-съветския пакт за
ненападение от 23 август 1939 г., придружен със секретен допълнителен протокол,
разделящ Източна Европа на сфери на влияние, мълниеносните победи на Вермахта в
Полша, Скандинавия и на Западния фронт през 1939-1940 г., окуражават българският
ревизионизъм и тенденциите към сближаване с Германия стават все по-отчетливи.
През лятото на 1940 г. войната не завършва, а това кара правителството на Филов да
пристъпи към по-радикално изразяване на прогерманската си ориентация в стремеж
към окончателно отхвърляне на „оковите” на Ньойския договор и осъществяване на
дългоочакваното от всички българи национално обединение.

Водещите германски държавни ръководители Хитлер и Рибентроп признават
основателността на българските претенции към Румъния за връщане на Южна
Добруджа и осъзнават, че по-нататъшната им резервираност по въпроса крие опасност
от подкопаване устоите на германските позиции в България.  Гъвкавата политика на
неутралитет, ключовото геополитическо положение в Югоизточна Европа, наличието на
силна, еднонационална и относително добре въоръжена армия са фактори, които
благоприятстват получаването на подкрепа по Добруджанския въпрос и от останалите
Велики сили. В Берлин са наясно, че пътят към установяването на военно-политическо
господство на Балканите преминава през приобщаването на България, а като успешна
предпоставка за осъществяването му те виждат удовлетворяването на българските
искания за Южна Добруджа.

На 27 юли 1940 г. в Залцбург, Австрия Богдан Филов и министърът на външните
работи Иван Попов преговарят с министъра на външните работи на Германия Йоахим
фон Рибентроп. Българите заявяват, че те просто искат да се премахне една
несправедливост, установена с Ньойския мирен договор и затова не могат да влязат в
никакви териториални пазарлъци с румънската страна, а може да става дума само за
пълното връщане на Южна Добруджа. След обяд българската делегация разговаря с
Хитлер във вилата му в Оберзалцберг, който подобно на своя министър подчертава
най-добрите си спомени от бойното другарство с българите от Първата световна война
и признава основателността на аспирациите на София към Южна Добруджа.
Фактически Берлин дава зелена светлина на благоприятно за България разрешаване
на Добруджанския въпрос8.

Спогодбата, санкционираща юридически промяната на териториалното статукво,
е подписана в гр. Крайова, Румъния на 7 септември 1940 г.9. Договорът   предвижда
българското население от Северна Добруджа да се върне в пределите на царството, а
румънците и куцовласите да напуснат Южна Добруджа. Това е единственият
международен договор, сключен по време на войната, който не е оспорен от
победителите. Връщането на Южна Добруджа в отечеството безспорно е голям успех
на българската външна политика, а заслугата на проф. Богдан Филов за него е огромна.

8 Пак там, с. 209
9 Цураков, А. Енциклопедия правителствата  на България. Хронология на политическия живот
1879-2005 г., С, 2005, с. 208
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На 27 септември 1940 г. в Берлин е подписан пакт между Германия, Италия и
Япония,  с който трите държави разпределят света на сфери на влияние и се
споразумяват за съвместно водене на политика на установяване на „Нов ред”10.

Политическата реалност в Европа през есента на 1940 г. налага сред
българските управляващи среди неизбежния извод, че единствената велика държава, с
чиято дипломатическа и военна помощ биха могли да се изпълнят ревизионистичните
цели на българската външна политика е Германия. Налице е общност на интересите по
отношение преначертаването на териториалните граници в Югоизточна Европа, но
въпреки това съвпадение правителството на Филов отклонява предложението на Райха
за присъединяване към Тристранния пакт на 16 октомври 1940 г. За момента цар Борис
ІІІ и министър-председателят предпочитат политиката на лавиране, преследваща
главната цел да се използват противоречията между Великите сили, за да се спечели
време и България да се ориентира към тези, които след войната в качеството си на
победители ще организират устройството на света. Пак през м. октомври 1940 г.
британският крал Джордж VІ изпраща лично послание до българския монарх,
предупреждавайки България, че тя лесно би могла да стане арена на бойни действия,
ако се присъедини към Тристранния пакт.

Другата велика държава с традиционни интереси в Югоизточна Европа – СССР,
също не остава встрани от разгорялата се дипломатическа битка за привличане на
България и на 25 ноември 1940 г. в София пристига заместник-комисаря на външните
работи Аркадий Соболев11. На правителството на Филов е предложен пакт за
ненападение и взаимна помощ, както и двустранно военно споразумение, предвиждащо
предоставянето на военноморски бази по българското Черноморие на съветския флот.
Проектът е отхвърлен от кабинета поради няколко причини: страхът от засилването на
съветското влияние и евентуална болшевизация на страната, трагичната съдба на
Полша, Прибалтийските държави, Бесарабия и Северна Буковина, сполетяла ги след
анексирането им от СССР, както и демонстрираната слабост на Червената армия в
Зимната война срещу Финландия през периода ноември 1939 – март 1940 г.

Двете главни фигури, определящи българската външна политика – цар Борис ІІІ и
Богдан Филов, все още хранят надежди, че чрез отстояването на политиката на
маневри ще съумеят да постигнат целта си – изпълнение на нашите териториални
претенции, отхвърляне на несправедливите клаузи на мирните договори и най-вече,
избягването на всяка цена на болшевизацията на страната. Намерението на монарха и
министър-председателя е изпълнението на тази външнополитическа програма да се
осъществи без безусловното политическо обвързване със страните от Оста, т.е.
присъединяването към Тристранния пакт. Съвсем естествено, неотстъпчивостта на
България обезпокоява сериозно правителството на Третия райх и то засилва
дипломатическия натиск. Дори и тогава кабинета на Филов и Борис ІІІ отказват
подписването на Пакта, като изтъкват мотива, че това действие би провокирало
намесата на Турция във войната и сключването на съветско-турски съюз, който би
поставил България пред смъртна опасност.

В края на 1940 г. опитите на българското правителство да продължи политиката
на лавиране и запазване на неутралитет нервират до такава степен Хитлер, че той
лично предупреждава Борис ІІІ, че германците имат две възможности да влязат в
България – като съюзници или като нашественици. Два месеца по-късно фюрерът
изпълнява заканата си като съсредоточава на северната българска граница по р. Дунав
680 хилядна немска армия.

Неотстъпчивата позиция на кабинета на Богдан Филов изненадва световната
общественост и започват да се тиражират слухове за недостатъчната лоялност на
министър-председателя към страните от Оста, като дори се изказват прогнози за
смяната му с Иван Багрянов.

10 Пак там, с. 210
11 Филов, Б. Цит.съч., с. 211
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Освен заплахата за използване на военна сила Германия започва
дипломатическа офанзива за привличане на Югославия към пакта – страната, към
която са насочени главните териториални искания на България. Правителството на
Филов е подложено на косвен натиск, че евентуално по-ранно присъединяване на
Белград към Тристранния пакт би поставило българските интереси на „втори план” в
Берлин. Третият райх започва да води двойна игра с двете съседни балкански
държави, която му позволява да ги шантажира поотделно.

На 4 януари 1941 г. Богдан Филов преговаря с Йоахим фон Рибентроп в
Залцбург. Райхсминистърът подлага на сериозна критика българската външна
политика, определяйки я като мека и нерешителна и отказва да удовлетвори
териториалните й искания за корекции на югославските граници. Подобно становище
застъпва и Хитлер в Оберзалцберг, заявявайки, че България трябва час по-скоро да се
присъедини към Пакта, защото излишно се опасява от негативни реакции от Москва и
Анкара. Фюрерът уверява, че в замяна на влизането няма да изисква никакво военно
участие от българската армия и той бил готов да предостави голямо количество
въоръжение и германски войски за защита на българо-турската граница. Филов
отхвърля нападките,   изброявайки следните причини за отказа от присъединяване към
Тристранния пакт: „недостатъчното ни въоръжение, възможните компликации с Русия и
Турция и др.”12

По всичко личи, че двете срещи оказват сериозно въздействие върху министър-
председателя, тъй като след завръщането си в София той заявява на цар Борис ІІІ, че
на правителството не му остава друг изход освен да се съобрази с германските
препоръки и да се присъедини към Тристранния пакт, защото в противен случай
рискува да изгуби единствената реална надежда за промяна на териториалното
статукво. Той енергично казва, че „ако един народ е станал вече тъй инертен, че той не
е вече в състояние да се бори за никакви идеали и не е готов да прави никакви жертви,
такъв народ е вече узрял за робство и тогава е безразлично дали той ще бъде тъпкан
от германски или руски ботуш”13. Филов добавя, че България няма да получи никакви
придобивки при една евентуална победа на Англия, тъй като това би означавало залез
на германската мощ и неизбежна болшевизация на страната.

След като окончателно се е убедил, че ориентацията към Германия е неизбежна
от военна гледна точка и отговаря на националните интереси, Филов свиква заседание
на Министерския съвет на 20 януари 1941 г., на което без възражение е решено да се
започнат конкретни дипломатически и военни преговори за присъединяване към
Тристранния пакт. Всички присъстващи министри (отсъства единствено д-р Иван
Горанов, министър на железниците, пощите и телеграфите ) единодушно признават
безперспективността на военното противопоставяне на едно евентуално германско
преминаване през българска територия.

Политическите въпроси за влизането се обсъждат от пълномощния министър в
Берлин Първан Драганов, военните - от делегация на българския генерален щаб
начело с ген. Васил Бойдев в Синая, Румъния, а стопанските- с представителя на
Райха за Югоизточна Европа Херман Нойбахер. Финансовата спогодба е сключена на 1
февруари 1941 г. в София, а военните преговори приключват на 2 февруари с протокол
между българският генерален щаб и щаба на 12-а германска армия, която съгласно
немските планове е предвидено да ръководи операциите на Балканите14.  14- те точки
на протокола са изключително изгодни за България,  тъй като в тях изрично е
упоменато, че при действия на Вермахта срещу Гърция или Турция, българската армия
няма да изпълнява никакви нападателни задачи и получава оперативна свобода на
планирането и осъществяването на защита на границата си с Турция. Голям
политически успех е включването в проектоспоразумението за присъединяване на

12 Пак там, с. 218
13 Пак там, с. 222
14 Тошкова, В. България и Третият райх 1941-1944 г. ( Политически отношения ), С, 1975, с. 38
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клауза за потвърждаване на предстоящата да се подпише българо-турска декларация
за ненападение, както и уверението, че териториалните въпроси ще бъдат уточнени
със секретно приложение към протокола за Пакта.

Съветският съюз продължава настъпателната си политика в направление на
Югоизточна Европа и Проливите и на 17 януари 1941 г. заявява, че за него източната
част на Балканския полуостров е област от неговата зона на безопасност и не може да
бъде безучастен към събитията в района. В тази връзка Богдан Филов изисква СССР
да бъде официално информиран за предстоящото преминаване на германските войски
през българската територия. Сложната политическа обстановка и съображенията за
защита на националната сигурност налагат информирането и на съседните
заинтересовани държави – Турция и Югославия. Разбира се, времето за изпълнение на
тези дипломатически ходове трябва да се съгласува с планираното от Берлин
преминаване на германските войски на юг от р. Дунав. На 20 февруари пълномощният
министър в София, Рихтхофен, информира българското правителство, че на 28
февруари ще започне монтирането на понтонен мост над р.Дунав и преминаването на
бронираните дивизии в Добруджа, а на 2 март и на останалите части15.  Освен това
Рибентроп, чрез германския посланик, препоръчва Москва, Анкара и Белград да бъдат
уведомени на 28 февруари към 7 ч. вечерта за присъединяването на България към
Тристранния пакт и специално да се подчертае, че мирната българска политика няма
да претърпи промяна.

Подписването на протокола за влизането на България в Пакта става във Виена, в
двореца Белведере около 13,30 ч. на 1 март 1941 г. от Богдан Филов, Рибентроп, граф
Чано и японския посланик в Берлин Хироши Ошима16. На другия ден, 2 март 1941 г.,
ХХV ОНС одобрява декларацията на правителството за присъединяването „с огромно
мнозинство от цялото болшинство с изключение на опозицията, която още преди
заседанието бе отправила интерпелация, подписана от 17 души”17. От всички народни
представители само Никола Мушанов, Петко Стайнов и Ангел Держански се опитват да
протестират, но са бързо заглушавани от мнозинството. От другите водещи български
политици Атанас Буров изразява несъгласие с Виенския протокол, като заявява пред
британския военен аташе Рос, че България заслужава да бъде унищожена, а в знак на
протест пълномощният министър в Лондон подава оставка

СССР изразява отрицателно отношение към българското обвързване със силите
от Оста със специално комюнике на ТАСС от 3 март 1941 г., но като цяло съветско-
българските отношения не претърпяват кардинални промени до септември 1944 г.
Турция и Югославия,  както и Великобритания и САЩ също не реагират остро и за
момента предпочитат да заемат изчаквателна позиция.
Навлизането на германските войски в България затвърждава надеждите на
управляващите кръгове  и широката патриотична общественост за скорошно
осъществяване на българския национален идеал. Външната политика на
правителството на проф. Богдан Филов постига важна победа по пътя към изпълняване
на мечтата на няколко следосвобожденски поколения за обединение на всички българи
в единно отечество. Огромно е личното достойнство и заслуга на министър-
председателя за безкръвното, изцяло по мирен път, създаване на благоприятни
предпоставки за дългоочакваното отхвърляне на Ньойския мирен договор и
териториално разширение в посока многострадалните български области Македония,
Тракия и Поморавието.

На Филов и неговия кабинет предстоят още дълги и изтощителни
„дипломатически битки” с Хитлер, Рибентроп и немската дипломация за пълното
постигане на националното обединение и получаването на изискуемите придобивки.
Интересите на водената от Германия балканска политика до голяма степен съвпадат с

15 Филов, Б. Цит.съч., с. 260
16 Тошкова, В. Цит.съч., с. 53
17 Филов, Б. Цит.съч., с. 278
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изпълнението на исканията на София, но не напълно, защото въпросът за
присъединяването на Югославия към Оста все още стои на дневен ред, а и
германското правителство се опасява от прекомерното засилване на някоя от нейните
съюзници в Югоизточна Европа. На 25 март 1941 г. Белград влиза в Тристранния пакт,
но само два дни по-късно на 27 март е осъществен държавен преврат18. Очевидната
промяна в югославската политика рефлектира в граничен инцидент с последвала
престрелка при нападение на сръбски войски над български пост № 9 при Калотина.
Новото правителство не ратифицира протокола за присъединяване, а вместо това на 5
април подписва пакт за ненападение със СССР. Това предизвиква незабавна ответна
реакция на Германия и на другия ден, 6 април 1941 г. 12-а германска армия започва
изпълнението на плана на операция „Марита” за военни действия в Гърция и
Югославия19. Задачата на българската армия в този конфликт е обсъждана между
началник-щаба на 12–а немска армия генерал-майор Ханс фон Грайфенберг и военния
министър ген. Теодосий Даскалов на 31 март, когато на българските части се възлага
охраната на границата с Турция. На 2 април на съвещание между Филов, Попов,
Даскалов и доверения царски съветник арх. Йордан Севов е взето окончателно
решение: армията да се концентрира на българо-турската граница, а военната намеса
в Югославия и Гърция да се отклони, тъй като Турция има съюзни задължения към
тях20. На 8 април Рибентроп предава на българския пълномощен министър в Берлин
Първан Драганов желанието на Хитлер 3 български дивизии да окупират сръбска
Македония и да поемат администрацията й за да се освободят германските войски21.
Тържественото посрещане на българската армия в Тракия и Вардарска Македония
става на 19 април 1941 г. Към края на април Богдан Филов и неговото правителство
приключват уточняването на новите териториално-административни граници на
България и до края на м. май 1941 г. българската власт в Македония, Поморавието и
Западна Тракия е окончателно утвърдена.

На 22 юни 1941 г. започва германо-съветската война и въпреки своите
съюзнически ангажименти българското правителство много умело успява да
предотврати заминаването на Източния фронт дори и на един български войник или
доброволец. Постижение, което се оказва непосилно за нито една друга страна
съюзник или окупирана от Райха, въздейства върху психологическото състояние на
българския народ, в който проруските чувства и симпатии са много силно вкоренени.

Проблем в съюзническите отношения със силите от Оста възниква около
уточняването на българо-албанската граница с Италия, която е пряко заинтересована
от териториалното разширение на своя сателит Албания. Правителството на Мусолини
уведомява София, че възнамерява „едностранно” да установи границата, което е
абсолютно неприемливо за Филов. След внимателно съгласуване на позициите с
Германия той решава да посети, на 21-23 юли 1941 г. Рим, заедно с външния министър
Иван Попов или „двама традиционно демократично парламентарни министри, които
бушуващата над Европа буря принуждава да преговарят с диктатори, униформи и
паради. Дошли са да се молят за известни гранични отстъпки, особено в зоната на
Охридското и Преспанското езеро, които са необходими за засилване личното им
положение в собствената им страна”, както ги описва в дневника си опонентът им в
дискусията граф Чано. Той признава, че е поддържал твърда и безкомпромисна
позиция „поради формални причини, а не понеже бях тъй убеден”22. Италианците
твърдят, че границата, предложена от тях в проекта за споразумение, отговаря на

18 Бунич, И. Грешка в третия знак, С, 1994  , с. 114
19 Пак там, с. 122
20 Любенова, Т. Арх. Йордан Севов и неговата роля в българската политика в годините на
Втората световна война / 1939-1944 /, В: Втората световна война и България 1939-1947 г.,
Сливен, 2006, с. 137
21 Филов, Б. Цит.съч., с. 303
22 Чано, Г. Дневникът на граф Чано 1939-1943 г., С, 1990, с. 268-269
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изработената от Германия и Италия във Виена на 21 и 22 април 1941 г. българо-
албанска демаркационна линия. Българската позиция е защитена с аргументи от
историческо, етнографско и географско естество, които определят естествената
граница на Македония, включваща спорните райони в близост до границата с Албания
около Охрид, Тетово и Ресен23. Филов успява да спечели германското правителство за
българската кауза, получава подробна карта с виенската линия и е окуражен да я
отстоява докрай.

През август 1942 г. отново възниква напрежение между Италия и България по
същия въпрос във връзка с изявлението на италианския пълномощен министър в
София Маджистрати, че „демаркационната линия минава там, където стоят войниците,
а не, както отвърнал той, както е постановено във Виена”. Италианците настояват за
оттегляне на българските войски от Горно село и съседната хромова мина в Йезерина,
нещо което е в нарушение на споразумението за Виенската линия от 1941 г24. В крайна
сметка граничният спор е разрешен в полза на България с посредничеството на
Берлин.

Многозначителен факт за политическото умение и държавническата мъдрост на
проф. Богдан Филов е устойчивостта на неговия кабинет. Той се задържа на власт,
почти без съществени промени в състава на министрите, в продължение на повече от 2
години – от 15 февруари 1940 г. до реконструкцията от 11 април 1942 г. и в този аспект
е едно от най-дълго задържалите се на власт български правителства в
следосвобожденската ни история. Филов е принуден да състави нов кабинет поради
засилилата се опозиционна дейност на политическите и военните дейци около ген.
Христо Луков, Съюза на българските национални легиони, „Ратници за напредъка на
българщината” и другите формации от десния край на политическия спектър в
България. Другият мотив е недоволството на германската дипломация от
демонстрираните от Иван Попов и ген. Теодосий Даскалов резервираност към
сближението с Германия, както и техния скептицизъм за крайната победа на Оста във
войната. Освен това, в началото на април 1942 г., в Първи и Шести полк, а също и в
сливенския гарнизон са разкрити конспиративни комунистически организации, като са
арестувани около 20 военнослужещи. Филов и цар Борис ІІІ се убеждават в
необходимостта от незабавна смяна на военния министър ген. Теодосий Даскалов,
който е окончателно изобличен от последните събития. Промяната задоволява Берлин
и Бекерле съобщава, че не се предвиждат „нито външно, нито вътрешнополитическо
изменение на курса”25.
На 12 април 1942 г. Филов прочита по радиото традиционната за такива случаи
декларация, която прави „много добро впечатление” сред съседните неутрални страни
и най-вече в Турция, като заявява, че външната политика на правителството „ще се
вдъхновява, както и досега, от едно искрено и тясно сътрудничество със силите на
Оста”26.

На 12 август 1942 г. Бекерле пише: „...Между другото министър-председателят [
Богдан Филов] намекна, че той и неговите министри са само изпълнителни органи,
докато в края на краищата цялата политика се дирижира единствено от царя.
Практически цар Борис е българският фюрер...”27

След конференцията в Казабланка, на 30 и 31 януари 1943 г. в Адана, Турция,
британският министър-председател Уинстън Чърчил преговаря с турския президент
Исмет Иньоню и външния министър Нуман Менеменджиоглу. Целта на англичаните е
Турция да се включи във войната, срещу което и е обещана материална помощ от

23 Филов, Б. Цит.съч., с. 372
24 Пак там, с. 513
25 Бекерле, А. Из дневника на Бекерле – пълномощен министър на Третия райх в България.
Съставител Витка Тошкова, С, 1992, с. 21
26 Тошкова, В. Цит.съч., с. 96
27 Бекерле, А. Цит.съч., с. 25
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Великобритания и САЩ. Западните съюзници се опитват да компрометират
българската политика и насаждат недоверие сред турците към нея като провокират
инициатива от Анкара за формиране съюз на държави от Югоизточна Европа, който да
изглади противоречията между тях. Българското правителство проявява определен
интерес към преговорите, като Филов не пропуска възможността да „подчертае
недоверието си към Турция” пред Бекерле, който отговаря, че турско-британската
среща не би трябвало да безпокои София, тъй като Турция ще запази досегашното си
поведение. При продължаването на обсъждането на темата от българска страна се
правят дипломатически сондажи за евентуално повторение на българо-турската
декларация от 17 февруари 1941 г. В Берлин принципно изразяват съгласие с идеята,
но препоръчват демарша да се осъществи по начин, който да не надхвърля рамките на
„предпазлив сондаж по въпроса” и „България да не се изложи на възможността да й
бъде отказано”28. В крайна сметка не се стига до никакви по-конкретни стъпки в това
отношение, а антибългарските настроения в югоизточната ни съседка се засилват,
което кара Филов да откаже санкционирането на преминаването през българска
територия на германски военни доставки за Турция.

Сериозните неуспехи на Вермахта на Източния фронт и в Северна Африка през
есента и зимата на 1942–1943 г. предизвикват осезаемо безпокойство у българското
правителство и общественост, въпреки че на 3 февруари 1943 г. в реч от
парламентарната трибуна Богдан Филов декларира непоколебима увереност в
благоприятния за силите на Оста изход на войната29.

На 23 март 1943 г. Бекерле записва в дневника си, че на Филов е връчена на 19
март 1943 г. протестна петиция от 43 народни представители начело със заместник-
председателя на Народното събрание Димитър Пешев относно плановете за
депортиране на евреите от „старите предели” на царството30. Сред подписите личат
имената на видни депутати от мнозинството като: Петър Кьосеиванов, Сотир Янев,
проф. Александър  Цанков, Андро Лулчев, д-р Иван Киров Вазов. Присъствието на
напълно приятелски спрямо Оста народни представители не бива да ни заблуждава, че
те изразяват принципно несъгласие с германската политика спрямо евреите, по-скоро
техният протест изразява несъгласието им с българските власти, които чрез
бруталните си действия биха навредили на каузата на Третия райх, а позицията на
един от най-крайнодесните български политици проф. Александър Цанков несъмнено
отговаря на последователната му опозиционна на правителството политика. Твърде
любопитен е коментарът в дневника на проф. Богдан Филов: „това е голяма
демонстрация, която ще има последствие. Сега виждам действително, какво голямо
влияние имат евреите и колко са те вредни”31. Политическата му реакция е
мълниеносна и Димитър Пешев е бламиран от постта си, а парламентът гласува вот на
доверие на правителството. Българското правителство успява да спаси от изселване
своите поданици от юдейско вероизповедание, като мотивира отказа пред Берлин с
нуждата им за работа по строителство на пътища в провинцията. Със спасяването на
българските евреи се търси, както запазване на вътрешния мир в страната, така и
позитивен ефект във външнополитически аспект пред западните съюзници, пред които
тази политическа стъпка трябва да затвърди впечатлението за България като истински
„своенравен съюзник на Третия райх” и да покаже, че афишираните от българските
дипломати различия в отношенията с Берлин са придобили и практически измерения.

През лятото на 1943 г. се забелязват известни промени и във вътрешната
политика на кабинета на Филов, които възбуждат недоверието на Берлин по отношение
на евентуални изменения в състава на правителството, които биха могли да застрашат
общността на интереси в българо-германските отношения. Връщането в София на

28 Тошкова, В. Цит.съч., с. 118
29 Филов, Б. Цит.съч., с. 550
30 Бекерле, А. Цит.съч., с. 88
31 Филов, Б. Цит.съч., с. 561
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пълномощния министър в Берн и бивш министър-председател Георги Кьосеиванов се
тълкува в Германия като стъпка към една предстояща ревизия на българската външна
политика по посока завой към САЩ и Великобритания.

За Богдан Филов, цар Борис ІІІ и политиците от управляващото мнозинство
стават все по-ясни проявленията на леви, просъветски и прозападни тенденции сред
определени кръгове от българската общественост. Това ги задължава до голяма степен
да се противопоставят на все по-засилващият се натиск от германска страна за
разширяване на военно-политическите ангажименти на България към Оста. Тези
промени не могат да останат без последствия в Берлин, където считат, че
правителството на Филов предприема действия „за да не воюва България в никой
случай” т.е. включително и при евентуален десант на западните съюзници на
Балканите.

Без съмнение внезапната смърт на цар Борис ІІІ на 28 август 1943 г. утежнява
международните позиции на България и затруднява вътрешнополитическите
мероприятия на управляващите кръгове. За страните от Оста е от голямо значение
въпросът за запазването на досегашната външна политика на София. Германия храни
надежди, че Филов ще запази водещата си роля сега вече като регент, защото е
„свързан практически с прогерманския курс на царя и се счита както в България, така и
изобщо в чужбина като представител на прогерманското направление”32. Освен това в
Берлин очакват княз Кирил на всяка цена да бъде един от регентите, а изпълнителната
власт да бъде оглавена от политически лидер с по-изявени германофилски позиции
като проф. Александър Цанков, но Филов не се поддава на натиска и не допуска
подобно  вмешателство във вътрешните работи на държавата. На 9 септември 1943 г.
е сформиран Регентският състав от княз Кирил,  проф.  Богдан Филов и ген.  Никола
Михов, с което частичната държавна криза е преодоляна33. Това е формално
нарушение на Търновската конституция, която предвижда свикване на Велико народно
събрание за избиране на регентите, но предвид извънредните обстоятелства, в които
се намира държавата, управляващите се решават на този компромис. Очевидни са
водещата роля на дотогавашния министър-председател както при определяне състава
на Регентството, така и при последвалото формиране на новия кабинет с премиер
бившия министър на финансите Добри Божилов. За Германия присъствието на Филов в
Регентския съвет е сигурна гаранция за бъдещето сътрудничество с България и
неоспоримо доказателство, че той ще има решаващата дума при определянето на
българската политика, още повече, че Бекерле характеризира в доклад до Берлин
новото правителство, като съставено от „слаби личности”, макар и с прогерманска
ориентация.

Пред проф. Богдан Филов, който след смъртта на царя се утвърждава като най-
авторитетен държавник и водещ политик, се изправя тежката задача да изгради
правилната външнополитическа програма, чрез която да изведе страната до края на
войната, без да се взема участие в преки военни действия. Той добре си дава сметка,
че шансовете на Третия райх да спечели са намаляли драстично, въпреки че още не е
претърпял поражение и в тази ситуация е възможен компромисен изход от войната за
България, който обаче преминава през сключването на примирие със САЩ и
Великобритания, за да се създадат необходимите предпоставки за избягването от
съветската сфера на влияние и да се предотврати болшевишката опасност. Същността
на формулираната програма се базира на становището, че от Крайовската спогодба
насам българската страна само е върнала към територията си свои изконни земи, които
целокупната нация е длъжна да защитава с всички възможни средства, включително и
военни, защото това е борба за запазване на нейното национално обединение, без да
се взема под внимание коя от воюващите коалиции ще излезе като победител от
световната война.

32 Тошкова, В. Цит.съч., с. 163
33 Цураков, А. Цит. съч., с. 226
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Новата тенденция в българската външна политика дава повод на Берлин да
отправи покана за разговор към Регентството, която е приета, въпреки нежеланието на
княз Кирил за подобна демонстрация на българо-германските съюзни отношения.
Очевидно Филов продължава да бъде неоспорим първи регент с водеща роля за
определяне посоките на политиката на България. Срещата на двамата регенти (ген.
Никола Михов остава в родината ) се провежда на 18 и 19 октомври 1943 г. във
„Волфшанце”, главната квартира на Хитлер, край Растенбург, Източна Прусия. Големи
периоди от разговора протичат под формата на традиционните за фюрера многословни
монолози, но все пак българската делегация долавя промяната в самочувствието и
стратегията на лидерите на Райха. В замяна на „решителната победа” над враговете,
Хитлер се задоволява с „успешна отбрана” на естествено изгодни рубежи, но разбира
се заплахата „как ще се болшевизира цяла Европа, ако Германия не удържи
положението на Източния фронт, и че англичаните в своето заслепение не искат да
видят тази опасност”34 отново е пусната в обръщение. Де факто Берлин отправя
сериозно предупреждение към Филов и княз Кирил, че всякакви опити да изменят
утвърдената насока на българската външна политика по отношение сътрудничеството с
Германия, биха могли да бъдат с пагубни последици за България.

В началото на 1944 г. симптомите, че Остът ще загуби войната стават все по-
явни и това кара Филов и Регентството да активизират допълнително външната си
политика в търсене на сполучлива „рецепта” за избягване от поражението. Тази задача
е възложена преди всичко на неофициални български представители с широки връзки
сред елита на неутралните държави. В резултат на тази негласно обявена нова линия в
българската външна политика зачестяват опитите за сепаративни дипломатически
контакти със западните съюзници преди всичко в неутрални страни като Португалия и
Турция, осъществявани от личности като Георги Кьосеиванов, епископ Андрей, Любен
Пулев, Георги Киселов. Сред тях най-много шум и коментари предизвиква мисията на
арх. Севов в Турция от 25 януари до 13 март 1944 г.35. Тя е определяна като
осведомителен дипломатически сондаж и се следи с голямо внимание от турските и
чуждите дипломатически среди, както поради близостта на Севов с покойния цар, така
и заради авторитета му сред турския политически, икономически и културен елит (той е
живял там около 6 години през втората половина на 20–те години на ХХ век). Общо
взето мистерията около тази мисия си остава неразгадана и до наши дни, а в нашата
историография преобладаващите оценки за нея са негативни, тъй като след
завръщането му в България не се забелязва решителна промяна във
външнополитическия курс на страната.

Въпреки тези неудачни дипломатически стъпки, като цяло през първата половина
на 1944 г. стават все по-ярки и успешни опитите за отслабване зависимостта на
българската външна политика от Германия. На 26 април 1944 г. съветското
правителство отправя нота до България, в която заявява, че счита за целесъобразно да
се възстанови консулството на СССР във Варна и да се съставят нови в Бургас и
Русе36. Регентите уведомяват Бекерле за нотата, която е решително отхвърлена от
него, но промененото съотношение на силите във войната налага България да даде
положителен отговор въпреки противоречивите мнения в Министерския съвет.

Израз на тази промяна е и освобождаването на ген. Константин Лукаш от
длъжността началник на Генералния щаб в средата на м. май 1944 г., както и
решението на Филов и другите регенти да пристъпят към реконструкция на кабинета по
посока влизането на повече политици с прозападна ориентация.

Новото правителство с министър-председател Иван Багрянов е сформирано на 1
юни 1944 г. със задачата да подготви политическата почва за плавно редуциране на
българските ангажименти към Оста и трасиране на пътя за излизане от войната чрез

34 Филов, Б. Цит.съч., с. 630
35 Любенова, Т. Цит. съч., с. 143
36 Тошкова, В. Цит.съч., с. 177
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сключване на сепаративно споразумение със западните съюзници37. Направеното
разпределение на сфери на влияние на Балканите между великите държави от
Антихитлеристката коалиция, според което България попада в съветската орбита,
обрича на провал подобни опити.

Разграничението по редица ключови въпроси между България и Райха става все
по-явно, а спазването на задълженията по Пакта се превръща в бреме за българската
дипломация. Тези обективни дадености не разколебават принципната позиция на
Филов за подкрепа на политическия курс на силите на Оста и той продължава да счита,
че пътят към разрешаването на българския национален въпрос веднъж завинаги
изисква оставането докрай на българските войски във Вардарска Македония и
Беломорието, въпреки очевидността на безперспективността на отбраната на
Балканите, предвид тежкото положение на останалите фронтове. Именно тук се крие
трагизма в политическото и държавническото мислене на проф. Богдан Филов. За него
спазването на съюзническите задължения до последния час е въпрос на чест и
достойнство, а борбата за отстояването на националното обединение най-висша
родова и народностна кауза, която не трябва да се примирява с никакви конформистки
опити за обрат във външната политика и за забиването на „нож в гърба” на
довчерашния боен другар и съюзник.

Неумолимият ход на военните действия по фронтовете на Втората световна
война през лятото и есента на 1944 г. трасира пътя към неизбежното поражение на
държавите от Тристранния пакт. В името на постигането на заветната цел България да
избегне най-тежките последици от евентуалното навлизане на Червената армия и
последващото съветизиране проф. Богдан Филов предприема още по-радикална
промяна в политическия курс със съставянето на правителството на Константин
Муравиев на 2 септември 1944 г., чиято основна задача е да изведе страната от
състоянието на съюз с Германия и да предотврати нейната болшевизация38. Когато
дори и това не се оказва достатъчно на 8 септември Регентите подават оставка, а
Филов въпреки непосредствената съветска опасност не емигрира, остава в родината
си, хладнокръвно посреща арестуването си, 3 месечния съветски затвор, позорното и
недостойно за човешката личност следствие на „Народния съд”, изпълнението на
жестоката присъда.

Тоталитарната диктатура го лишава  от цялото му имущество, от всичките му
научни звания и степени и най-важното изтрива името му от историята на науката и
политиката в България.
Едва 51  години по-късно на 26  юни 1996  г.  Върховния съд на Република България
излиза с решение, с което отменя смъртните присъди срещу тримата регенти със
съображението, че „присъдите не са мотивирани, не е водено предварително
следствие с подсъдимите, а съдебното дирене протича в тяхно отсъствие”39. Така
политическата и гражданска реабилитация на проф. Богдан Филов става юридически
факт, но въпросът дали неговия дух е получил своето вечно успокоение едва ли някога
ще получи окончателен отговор.

37 Филов, Б. Цит.съч., с. 712
38 Пак там, с. 760
39 Гърдев, Б. Цит. съч.
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РОЛЯТА НА ЛИЧНОСТТА НИКОЛА ИВАНОВ В ИСТОРИЯТА НА ИЗТОЧНИТЕ
РОДОПИ

Красимира Дякова

THE ROLE OF PERSONALITY NIKOLA IVANOV IN THE HISTORY OF THE EASTERN
RHODOPES

Krasimira Dyakova

Summary

In the scientific message is considered life and work of the explorer Nikola Ivanov adding
most part of their lives to study and publicize the history of Eastern Rhodopes.In the material
paing attention to ethnographic studies related to miths and legends about the settlements in
the Rhodope region and partikular by Momchilgrad area /Mastanli/.Region Arda,region Djebel
and that researcher publication on the pages of the newspaper:”Ardinska word”,”Mastanlly
regional nwspaper and magazine “Rhodopy.Refers to the question on the Bulgarien-Muslems
and their position-nationaly.In th message are found in parts of Nikola Ivanov items stired in
the archives of Georgi Dachev revealing some specific studies on the contribution and
ethnography.Analized activity of explorer Nikola Ivanov,and part of the life on Mara Mihaylova
indicating  their contribution in the launch of regional studies and ethnography in the
Rhodopes.

Личността на Никола Иванов е била обект на внимание на много краеведи и
историци. Не случайно той е наречен първи краевед на Източните Родопи. Никола
Иванов има интересен жизнен път или както твърдят местни краеведи -  път загадка.
Отдал сили, живот и дейност на своята изследователска кауза с право той е обявен за
родоначалник на краеведите в Родопите. Научното съобщение има за цел да разкрие
житейския и творчески път на краеведа Никола Иванов, запознавайки не само с
неговата археологическа дейност, но и  с проучвания в областа на етнографията, които
краеведът прави в района на Източните Родопи. То се базира на материали от негови
публикации в местни вестници, както и  на материали от архива на Георги Дачев,
разкриващи интересни факти от проучвателската дейност на Никола Иванов.

Никола Иванов е роден в Дупница на 01.ІV.1870 г. в семейството на Иван и Ана
Иванови. Завършва средното си образованието в родния си град. По време на
Сръбско-Българската война учи в София, където завършва железничарско училище. В
периода 1904-1905 г., работи като гаров служител в Червен бряг и се включва дейно в
организираните изяви на работещите в железопътния транспорт. По-късно работи в
Свиленград, а по време на Междусъюзническата  война  е машинист на гара Дедеагач.
Като гаров чиновник в Дедеагач Никола Иванов работи до 1920 г. На 8.VІІ.1913 г. той се
запознава и с войводата Димитър Маджаров, с когото стават много близки. Заедно с
него изтеглят товари и бежанци от Източна Тракия. С Димитър Маджаров се срещат и
по-късно през 1930 г вече в Родопите, където Никола Иванов се насочва към
разкриване на стари археологически паметници, а Димитър Маджаров като търсач на
железни и цинкови руди и нерудни изкопаеми.

Установяването на Никола Иванов през 1927 г. в Кърджали бележи повратен
момент в живота му. Първоначалната задача на краеведа е да се запазят и
регистрират рудните периметри в региона. Той споделя: ”Бъдещето е на миното дело, а
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то в Родопите е от своята девственост”. Той ясно разбира, че тази част на Родопите
представлява широко поле за изследване и постепенно с голяма любов и ентусиазъм
се заема за работа. Владеенето на няколко чужди езика (френски, немски и турски) му
дават възможност да разшири дейноста си. В тези години израства като страстен
любител на старините в Родопите. С раница на гръб Никола Иванов пресича пътеките
на планините и със седмици остава в селата, общува с хората, слуша старинните им
предания, записва наименования на местности, катери се по руините на рухналите
крепости, рови се в останките на разрушените селища и понякога се залавя с
любителски разкопки. Прeдимството на любителя-краевед е, че той е свой сред своите,
където все още се предават от деди на внуци родови тайни, които се доверяват не на
всеки.

Първоначално той се насочва към проучване на археологическите обекти в
региона. Първите му проучвания са в землището на селата Гледка, сега квартал на гр.
Кърджали и Църквица – Джебелско. Във връзка с тази дейност Никола Иванов и Никола
Шиваров на 28.Х.1928 г. създават археологическа група за издирване и проучване на
недвижимите паметници на културата и за уреждане на окръжен музей. По
предложение на Никола Иванов през декември 1929 г. се създава археологическо
дружество ”Устра”. В него участвуват известни местни интелектуалци. То организира
различни проучвания не само около град Кърджали, но и в районите на Момчилград,
Крумовград, Ардино и Златоград. Резултатите от своите проучвания той публикува в
местния и централния печат1.

Източните Родопи са област с много богато историческо наследство. През този
период вече се чувства голяма нужда от разбулването на тайните от миналото, скрити
в легенди и предания. Никола Иванов именно е човекът, който помага за разгадаването
на тези исторически тайни от миналото. Не е случайно, че първоначално той се
насочва към археологическите старини. Упоритите му археологически дирения скоро се
увенчават с успех. Той открива жертвеници и праисторически идоли в Гледка,
средновековен християнски храм при Църквица – Джебелско, църкви при Добромирци и
Яковица. Известни специалисти-проучватели, идвайки тук, непрекъснато подчертават
помощта оказана им от тукашния краевед Никола Иванов – Брадата. По стъпките на
този всестранно надарен краевед вървят личности като: Павел Делирадев, проф. Иван
Велков, наричащ го “Царят на скалите”, д-р Петър Миятев, Васил Миков, с когото през
1940 г. съвместно посещават уникалните паметници на тракийската култура при селата
Равен, Татул и Гледка, а също и Иван Батаклиев. Повратен момент в живота на Никола
Иванов се оказва обиколката му из региона с професора-географ от Йенския
университет Албрехт Бурхард, когото съпровожда по маршрута Кърджали-Глухар-
Дамбъла-Звездел-Пловка-Токачка-Кран-Кирково-Фотиново-Старово-Рогозче-Устрен-
Мишевско-Кърджали. С тази обиколка от месец юли 1928 г. краеведът затвърдява
идеята си за комплексно изучаване на този район2.

По този повод през октомври 1928 г. Албрехт Бурхард пише в статията си
“Впечатления от пътуването ми в околностите на Кърджали”, публикувана в
Мастанлийски окръжен вестник: “Никога не бих съжалявал за това пътуване из тези
още тъй малко познати краища и всекиму бих препоръчал да направи едно
пътешествие из тази област. Една богата област за нови открития. Обаче не само
сериозният изследовател, но и всеки турист може с удоволствие да пътува из тези
краища като се приспособи към навиците на населението и остави всички префинени
европейски капризи у дома си”3.

1 Гумаров, М., К. Гарена Родопско краезнание. Кърджали, 2001, с. 93-94
2 Стефанов, Ив., С. Йорданова Проблеми на Източно-Родопското краезнание. Дом на учителя,
Кърджали, 1996
3 Мастанлийски окръжен вестник, бр. 45, октомври 1928 г., с. 4
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Васил Миков – уредник на Археологическия музей в София, посещавайки
Източните Родопи през 1940 г., търси съдействието на краеведа. Той отбелязва:
”Реших да посетя заедно с г-н Никола Иванов някои места дето са запазени по-
интересни старини.” Никола Иванов насочва вниманието на специалиста към
уникалните паметници на тракийската мегалитна култура при селата Равен, Татул и
Гледка. Ориентологът д-р Петър Миятев също търси съдействие от Никола Иванов, с
когото събират стари османски ръкописи за фонда на Народната библиотека в София.
За тези му дейности  редактора на списание “Родопа” пише: ”Никола Иванов в
Кърджали е един единствен постоянен труженик на археологическото дело, който
неуморно и енергично от ред години скита без средства и възможности и откри маса
работи. Та почти всичко, което знаем старинно е само плод на неговия труд и дейност.
Но понеже у нас тия неща никой не цени, защото не са шумни, доходни и търговски
артикули, не се ценят и хората, които се занимават с тях”4.

В резултат на обиколките си из района с редица видни български учени, Никола
Иванов изучава цялостно миналото на отделните селища. Той публикува във вестник
“Арденска дума” поредица от очерци за селата: Диамандово, Звегер, Жеден, Падина,
Жълтуша, Еньовче, Главник, Мишевско и други. В редица рубрики като ”Бит, дух и
настроения сред някои родопски селища” и “Из миналото и  настоящето на някои
родопски селища” той разкрива спецификата на това население. Изучава фолклора ,
събира легенди и предания и ги обнародва в над 40 статии в посочения местен
ежедневник  Публикувани са през 1939 г. статии “За произхода на старото име на с.
Падина”, “За произхода на с. Еньовче”. През същата година са направени публикации
от краеведа озаглавени “Съпротивата, оказана от народните водачи Бойчо, Киро и
Аргир в околностите на село Диамандово” и легенди за помохамеданчването на
жителите на с. Пресека и съдбата на черквата в това село. Във вестник “Арденска
дума” от 1938-1939 г. в рубриката “Бит, дух и настроения сред няколко източно-
родопски селища” краеведът разкрива спомените и преданията за района на с. Бял
Извор, Ардинско, както и за селата Малка Арда, Давидково и Върбина. В материала се
говори за съпротивата против помохамеданчването. Тук се разказва и легендата за
жълтото момиче и нейният подвиг.  С името на Жълтуша се свързват и имената на
трима българи – Бойчо, Киро и Аргир, които пазели тези земи, но после изчезнали
безследно.

Близо до това предание е и записаното за с. Падина. Селото било едно от най-
старите и носело името Свети Илия по наименованието на върха, намиращ се  над
него. Съпротивата му срещу изсляма била ожесточена. Явил се обаче Мукмуллията,
страшен главорез от с Мак. От ръката му загинали Бойчо, Киро и Аргир и селото било
помохамеданчено.

Трибуна на неговата изледователска работа са и вестниците “Тракийска дума“ и
“Родопа”, където той публикува голяма част от своите проучвания. Никола Иванов
сътрудничи и на пловдивския митрополит Кирил, по- късно патриарх български, при
изследванията му върху църквищата и легендите от района на село Бенковски. Интерес
представлява съвместното им проучване за гроба на патриарх Евтимий. Във връзка с
тези проучвания краеведът публикува статия през 1943 г., в която с разочарование
споделя: “Все смятам, че ще се намерят българи, които да продължат тези
проучвания..”

В статията си “Родопите в Мастанлийски окръг”, публикувана в Мастанлийски
окръжен вестник на 10 октомври 1928 г., Никола Иванов описва главния поминък на
населението от Източните Родопи и отбелязва: ”Днешния главен поминък на
населението, тютюнопроизводството в този край  датира едва от 46 г.... Поради
особеното разположение на родопския масив тук и липса на култура в населението,
въпреки природностите на целият терен за едно най-рационално и щедро използване,

4 Стефанов, Ив. Източнородопско краезнание след втората световна война. Кърджали. 1994, с.
19
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ние го виждаме гъсто населен, но с безразборно  разхвърлени махали от по 20-30 къщи
села. На пръв поглед това плаши окото, но ако човек обходи тези чуки, ще се убеди че
между тях се крият райски долчинки, удобни за виреенето на разни култури”5.

Що се отнася до втората група статии, тя засяга един ограничен ареал – българо-
мохамеданските селища в Ардинско. На фона на наличния топоничен, фолклористичен
и етнографски материал сочещ българската етническа принадлежност на тяхното
население, могат да се направят нови открития свързани с проучванията на Никола
Иванов. Те дават и отговор на един съществен въпрос – етапи и мотивация при
възприемането и употребата на турски език от българите-мюсюлмани. Идеята за
причисляване на българо- мохамеданите към нацията ни, заляга като идея във второто
историко археологическо дружество, преименувано на “Източно-родопски старини”,
сформирано на 02.І.1938 г. Сега местните управници проявяват повече внимание към
задачите на дружеството.

Във връзка с активната дейност, която краеведът развива, комитетът на
запасните офицери в София му възлага задача да напише раздел  “Археология” в
книгата “Източно-Родопска област”, която излиза от печат  през 1935 г. Негова е и
идеята за създаване на историческо-археологически музей в Кърджали. За съжаление
тази идея се реализира едва четвърт век след смъртта му.

Интерес представляват документите, подадени от Георги Дачев (1930-1999) за
статии, писани от краеведа Никола Иванов за историята на Джебелския край.
Материалът е поместен във вестник “Арденска дума“ от януари 1940 г., озаглавен
”Старини в областта”. Георги Дачев отбелязва: “Трябва да се гордеем, че и в миналото
е имало такива родолюбиви българи. Започнатото от тях дело следва да се доведе до
край.  В тях краеведът с болка споделя:  ”1930  г.  се събраха някои старини и се
складираха в прогимназията, за да бъдат прескачани от учениците и доведени до
неузнаваемост”. В писмото си до проф. Велков от 6.ІХ.1937 г. Никола Иванов говори за
срещите, които е провел с двама училищни инспектора и с околийския управител в
Кърджали и Момчилград, които обещават своето съдействие и участие. ”С това – пише
той – въпросът не се приключва. Днешните интелигентни кметове из родопските
общини с помощта на учители, трябва да получат районите си в историко-
археологическо отношение и дават на респективно околийския управител изчерпателни
сведения, които ще бъдат ценен суров материал за главния инспектор по старини. Така
– пише той – ще се допринесе за проучването и всестранното опознаване на Източно–
Родопската област. ”Борбеният дух на Никола Иванов го кара да апелира към цялата
интелигенция на общините за съдействие и организирано планиране на дейноста им.
За благородното му и патриотично дело днес съдим  още и по онова, което е останало
отпечатано на страниците на  вестниците “Арденска дума”, “Родопа” и сборник
“Източно-родопската област”.

Във вестник “Арденска дума” от 14.Х.1940 г. краеведът отбелязва: “Много пъти
съм бродил тая долина и винаги си задавах въпроса: дали тя не е била някога в
далечното минало център на цивилизация и култура? Нека се надяваме впрочем, че
тая в най-скоро време долина ще бъде обект на най-сериозни проучвания в
последствие на целия район на Кърджалийската градска община и в резултат ще
твърдя с положителност за данни, неимоверно ценни за нашата история, а заедно с
това и да дадем подобаващо название на града”6.

От разглежданите от мен материали в архива на Георги Дачев за биографичните
данни и статии за Никола Иванов става ясно, че в статиите “Родопски старини и
развалини” и “Малъ-Асаръ-Съкровищница” авторът отбелязва някои специфики на
Джебелския  край, а същевременно и разкрива нови легенди и предания.  „Арденска
дума” от 1.ІV.1938 г.: „Пак тука се е запазил гигантския кестен, който макар и с обгорена
сърцевина се крепи на четири крака и продължава да вирее, за да ни напомни за

5 Мастанлийски окръжен вестник, бр. 45 от 10 октомври 1928 г., с. 6
6 Дачев, Г. Статии на Никола Иванов. – Арденска дума”, бр. 483 от 14 октомври 1940 г.
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някогашната тук култура и живот. Тази богата площ и днес дава най-отличния
джебелски тютюн и се радва на сравнително добро благосъстояние7.

Отново във вестник “Арденска дума”, бр.373 от април 1938 г. четем интересна
статия за “Аллахъ-Дагъ” – Божията планина. ”Западно от крепоста “Устра” и езерото
“Гьоджик” се издига Кепенешкият гребен, който отделя Неделинската река от
Джебелската – р. Дермендере. На тоя именно гребен във вид на седло се издига върха
“Аллахъ-Дагъ” („Божията планина”). Характерното тук е , че на юг от „Божията планина”
се простира българомохамеданската степ “Кепенек” и цялото положение се изменя.
Всички малки тепета, разположени на юг от Аллахъ-Дагъ, имат следи от черкви и
параклиси и носят имената “Св. Неделя”, “Св. Илия”, “Св.Георги”, “Св. Троица” и пр.,
произнесени от българо-мохамеданите с тяхната мека и приятна българска реч. Тук
преданието говори, че при робството в Родопите, стигайки до тук, анадолците са
спрели клането и тук започват помохамеданчването8.

В статията си “От среща се мъдри джамия” във вестник “Арденска дума” от
17.І.1943 г. Никола Иванов пише: ”Легенда гласи: Някога тук гяури е имало. На това
тепе отгоре е бил техния дворец и черква”. Авторът говори за джамията при с.
Вълкович, която е построена 1844 г.: „Идете сред Стара планина и ще видите, че нищо
и никакви оброчища служат за привличане на нашия религиозен планинец, а тук при
наличието на видни знаци за съществуването на някогашен храм или параклис ние не
правим нищо да го съживим”9.

Сравняват дейноста и ролята на Никола Иванов с тази на Мара Михайлова. В
нейния архив се пази ръкопис от Никола Иванов, свързан със спомени за стара София
от преди 57 години. Неуморният труд и тяхната всецяло отдадена  народополезна
дейност е достойна за уважение. Подобно на Никола Иванов, Мара Михайлова
публикува във вестник „Арденска дума” статии, като се откроява най-вече тази за
дейността на женското благотворително дружество „Утеха”. Разглеждат се и въпроси
свързани с миграционните процеси от селото към града, за необходимостта от
подобряване на телефонната  мрежа в района, за откриването и дейностт на редица
читалища в тогавашния окръг. Това са първите стъпки на ентусиазците краеведи,
зародиша на тогавашната културна краеведческа интелигенция, по чиито път тръгват
всички останали историци и ентусиазци посветили се на една обща задача: да съберат,
обработят и популяризират материали за историята на Източните Родопи – материали
ценни и актуални и днес. Георги Дачев пише в своите статии за първият краевед
Никола Иванов:  “Името и дейноста на Никола Иванов са много добре познати на по-
възрастните жители на град Кърджали. И днес те говорят с уважение за него, като един
високообразован българин, владеещ няколко чужди езика, приятен събеседник с
българи и турци, с евреи и арменци, безумно влюбен в археологията, търсен от наши и
чужди учени, оставил трайни следи в източнородопското краезнание”.

За един от първите библиографи на Никола Иванов се счита Кирил Попгеоргиев.
В списание “Родопи” той помества  обширна кореспонденция за Никола Иванов
озаглавена ”Краеведът Никола Иванов”. Това, което е събрал първият краевед в
Източните Родопи, ни соч , как трябва да се служи чрез краезнанието на своя роден
край на своя род и родина. Краеведът Никола Иванов доживява до 80 годишна възраст
и умира на 08.І.1950 г. в Кърджали. В знак на уважение дружеството на краеведите в
Кърджали го обевява през 1995 г. за свой патрон.

И днес вече шестдесет години откакто не е между живите, ние с уважение се
обръщаме към неговата разнообразна проучвателска дейност, към написаното и
съхраненото, за да се поучим как всеотдайно трябва да се работи за разкриването на
историческите тайни в този южен български край, каквито са градовете и селата на
Източните Родопи. Разностраната му краеведческа дейност не е загубила своето

7 Пак там, бр. 370 от 1 април 1938 г.
8 Пак там, бр. 373 от  април 1938 г.
9 Пак там, бр. 543 от 17 януари 1943 г.
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звучене и днес, а разглеждайки аспектите на неговата работа откриваме все нови и
нови париметри. Неща от които можем да черпим и да се поучим, как се отдава човек
на своята работа, колко е отговорен към нея и как се бори, за цял един човешки живот,
“за да те има, за да  си потребен и след теб дори”.
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ЗА „ПЪРВИТЕ СРЕЩИ” НА ЯМБОЛСКИ ПРЕВОДАЧИ С ЕВРОПEЙСКИТЕ
ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Христина Женкова

Преводната литература  е една своеобразна оценка на общността и епохата за
културата на другите народи. Възприемането на превода като произведение е процес,
който включва както съдържанието на оригинала, така и позициите на преводача.
Oбединяващо звено е културата и духовната потребност на читателя, за който то е
предназначено1.

В българските земи, до средата на 50-те години на ХІХ в., разпространението на
нравствено-религиозната преводна книжнина е доминиращо. Устойчивостта и
жизнеността на религиозно-дидактическата преводна литература се дължи на
черковните борби, набиращи ускорение по това време, и укрепването на българския
национален дух. Този тип преводи се явяват етап към светската преводна,
подражателна и оригинална литература през периода на Възраждането. Едновременно
с това със зараждането на търговско-занаятчийската класа се променя светоусещането
на българина, нараства неговото самочувствие, изместват се акцентите на неговата
сетивност към чисто човешки житейски проблеми. В резултат на тези процеси след
Кримската война /1853 – 1856 г./ се констатира значително увеличение на интереса към
произведенията със светска тематика, за сметка на религиозните съчинения.
Целта на настоящото съобщение е да представи първите български преводачи от
Ямбол

– Ради Иванов Колесов, Димитър Хаджииванов, Злати Паламидов и др. и техния
принос за развитието на превода в българските земи през Възраждането и първите
десетилетия след Освобождението.

Народният учител, бунтовник и общественик Ради Иванов Колесов е първият
преводач на светска литература от Ямбол. Краткият му житейски път – роден през 1837
г., умира едва 26 годишен през 1862 г. – е много динамичен. Източниците за неговия
живот и дейност, с които разполагаме са малко. Особено тези, които показват неговия
богат духовен и интимен свят и касаят нашата тема. В тази област те дори са
противоречиви и спорни. Книжовното наследство на Колесов е малко по обем и това е
естествено, предвид неговата ранна кончина.

Жаждата за знание го отвеждат в Елена, където по това време има „голямо
учение”, както казват съвременниците, когато е 16 годишен, заедно с неговия другар и
съратник Тодор Вълков2. Освен в „Даскалоливницата” той попада и в полезрението и
кръга на Георги С. Раковски, което разпалва патриотичните и свободолюбивите му
чувства.

Така през бунтовната 1856 г. се оказва в центъра на въстанието на дядо Никола
Филиповски, като писар и един от главните съзаклятници на готвения бунт. След
разгрома на бунтовниците е заловен, осъден на смърт и откупен от ямболци и Бона
Генова от Търново, с отменена смъртна присъда.
След 2 години и седем месеца затвор се завръща в Ямбол и тук съдбата го среща с
друг титан на българската революция и духовен мислител Добри Чинтулов. Учителства
в Ямболското училище и е подготвян от Чинтулов за главен учител.  Умира на 29 юни
1862 г.

Според някои съвременници на Колесов, първите си опити в областта на превода
той прави още като ученик в Елена. Те, както и някои други негови авторски

1Леков, Д. История на литературата и възприемателя през българското Възраждане. т. І, с.514,
С, 2003
2Андреев, А. Даскал Ради Колесов. Поет, революционер и народен будител. с.12, Я., 1938
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произведения не достигат до нас - „Гуслицата” малка антология, в която имало и някои
негови стихотворения.

През 1859 г. за българските читатели става известно името на преводача-
побългарител Ради Иванов Колесов. В Цариград от печатницата на Драган Цанков
излиза „Повест на Генрих Айсенфелский. Побългарил у тъжний кръг Р. И. Колесов. С
иждивението на П. Кисимова”, в тираж 2000 екземпляра. Творческият живот на този
превод, както самият автор отбелязва започва в затвора - „у тъжний  кръг”- това се
потвърждава и в мемоарите на П. Кисимов „Исторически работи. Моите спомени”: „За
да му дам, забавление в затвора, намерих възможност да изпрося разрешение да има
там учебниците си. Дадох му тогава да препише преведената вече от мене част на тая
книга,  наедно с гръцкия и оригинал,  за да доизкара превода и,  който и изпратих в
Цариград да се напечата”3. Вестник „България” от 14. 12. 1859 г. в редовната си
притурка известява за излизането от печат на книгата и дава информация къде може да
бъде намерена в Ямбол, Сливен и Пловдив4. За Ямбол изрично се подчертава „у
преводителят“ т.е. преводача г-н Ради Колесов.

И тук възниква едно морално противоречие. Според Кисимов освен
художествена и друга литература той му дава и недовършения от него самия  превод
на повестта на немския сантименталист Христофор Шмит, която Колесов довършил и
след това с материалната помощ на Кисимов вижда бял свят. Според изследователя
на даскала, проф. Дочо Леков, високият морал и етика на Колесов като книжовник и
човек изключва подобно поведение. Неговите проучвания доказват, че преводът, който
се разпространява главно в южнобългарските земи през 1859 г., не е от гръцки, а от
руски превод на повестта. Подкрепяме това мнение и със факта, че в личната
библиотека на книжовника се срещат доста заглавия от руски, сръбски и гръцки
произход5. От което се налага извода, че лишеният от свобода интелектуалец не
завършва нечие дело, а сам по лични подбуди се насочва към превода на повестта.
Това естествено не изключва и ползването на гръцкия превод на творбата на Шмит – за
изясняване на някои нюанси от творческия стил на немския сантименталист. Основният
източник все пак несъмнено е руският превод, въпреки че както посочва проф. Леков,
не сме попаднали на превода, който ползва Колесов.

Що се касае до „побългаряването” на повестта, то се свежда до адаптирането на
чуждата творба до спецификата на формиращия се по това време съвременен
български език. Работейки над превода той има предвид манталитета, литературната
култура и вкус на възрожденския читател. В превода се чувства изказа на народния
разказвач, търсенето на най-точната българска дума. На места се доближава до
народните приказки, с което читателят се ангажира по-активно.

Интересът на Колесов към чуждестранната белетристика е продиктуван и от
разбирането му, че духовното развитие на българите предопределя появата на нов
жанр - белетристиката. Побългарените сантиментални и героични преводи са
подготвителния етап за формиране на българската белетристика. Същата година
ямболският потомък Васил Попович помества в сп. „Русская беседа” разказ6.

Критиката към превода на Колесов от страна на Л. Каравелов във в. „Свобода” от
1870 г. не е много справедлива, имайки предвид, че преводът на Колесов се появява в
края на 50-те години на ХІХ в.  и афинитетът към сантимента е голям.  В по-късния
период критерият вече е съвсем друг7.

В края на преводната творба се натъкваме на вмъкнатата, побългарена от
преводача, басня на Крилов за „Орел, рак и щука”. Тази своеобразна подражателна
басня е показател за състоянието на затворения бунтовник и неговата болка от

3Кисимов, П. Исторически работи. Моите спомени. Бълг. сбирка, г.VІІ, кн. 4 – 5
4в.”България”, бр. 15, 14. 12. 1859 г., Редовна притурка
5 Леков, Д. Ради И. Колесов. с. 6061, С, 1983
6 сп. ”Русская беседа”, 1859 г.
7 Каравелов, Л. Събрани съчинения. г. ІV, с. 547 – 548
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неуспеха на бунта, което в голяма степен е обусловено от несъгласуваните действия на
съзаклятниците, както е в баснята на Крилов. Тази мисъл терзае автора и по-късно
когато подготвя своята антология „Гуслица”, акцентирайки на Богоровото
стихотворение „Отечество”.

Според биографа на Колесов Андрей Андреев в затвора той е започнал и
превода на биографията на Александър Македонски, но той не е запазен както и други
творби на автора, както сочат съвременниците му8.
Установявайки се в Ямбол, след излизането от затвора той се отдава на любимото си
учителско поприще, но намира време да осъществи и някои свои творчески планове.
Подтик за това му дава Добри Чинтулов, който изпитва симпатии и привързаност към
младия даскал още от престоя му в затвора. Нещо повече, в негово лице вижда своя
заместник като главен учител, след изтичане на договора му с Ямболската община. В
училище Колесов чете на своите ученици повестта за храбрия Хенрих и така ги
въвежда в тайните на художественото майсторство. В спомените на неговите ученици
се подчертава силата на разказа на даскала за героя и всички те „....възхитени от него
слушахме тая много достоянна за нас книга”9.

Контактите на твореца с ямболското гражданство става и в домашна обстановка -
той чете на съгражданите си вестници, изнася беседи, организира вечерно училище за
неграмотни възрастни и по този начин ги подготвя за възприемане на светското
художествено слово.

В областта на превода до Освобождението прави опит и още един ямболец -
Кирил Козловски. Освен в Ямбол той завършва Първи клас на Габровската гимназия и
постъпва в лицей в Цариград. Владее няколко езика. Преводач в главната руска
квартира в с.Горна студена по време на Освободителната война. През 1874 г. в сп.
„Училище” е поместен неговият превод на „Приказки за Соломон”10.  Това явно е един
ученически опит за превод на 15 годишния Козловски, когато е ученик в Габровската
гимназия. Впоследствие не се откриват негови опити в областта на превода за разлика
от дейността му в обществения сектор след Освобождението.

Първите преводачески прояви в Ямбол след Освобождението запазват
тенденциите от Възраждането и същевременно се повлияват от изискванията на
новата епоха.

С най-голям принос в следосвобожденската преводна литература от Ямбол са
Димитър Хаджииванов и Злати Паламидов.

До 1887 г., когато двамата изявени общественици се срещат и започват
издаването на тяхната „Народно библиотека” имат интензивен и интересен житейски и
творчески път. Общото помежду им е много доброто езиково обучение което получават,
факт обуславящ интереса им към художествените произведения на западните автори.
Семейната среда и на двамата е фактор за формирането на художествения вкус на
двамата общественици.

Димитър Хаджииванов е роден в семейството на търговец от Ямбол, поддържащ
контакти с фирмата на Христо Тъпчилещов в Цариград11. На 12 години Димитър
Хаджииванов остава пълен сирак и е приет под опеката на Хр. Тъпчилещов.
Първоначално е настанен в пансиона на английско училище на о. Малта, а след това
завършва и Робърт колеж в Цариград през 1871 г.

Владее френски, английски, гръцки и турски език. Известно време учителства в
Ямбол, занимава се с търговия. Превръща се в една от главните обществени фигури на
Ямбол12. След разгрома на Априлското въстание 1876 г. съпровожда изпратената в

8 Андреев, А. Биография.... с. 31
9 РИМ Ямбол. Спомени на ученика Н. Славов, 1903 г.
10 БВК, т. І, Приказки за Соломон, 1874 г., Козловски
11 Георгиев, Ч. Проучване на комисия по издирване на бележити ямболци. В.”Тунджа”, ХІV, бр.
63, 1932
12 РИМ – Ямбол. Биография на Д. Хаджииванов, написана от Н. Душков
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Ямбол и с. Бояджик европейска комисия. След заминаването на комисията заема поста
преводач в английското консулство в Русе. За участието си в комисията е заточен в
Мала Азия - гр. Болу, където го заварва Освобождението.

Димитър Хаджииванов е първият кмет на Ямбол след Освобождението.
Обществената му кариера до края на живота му през 1932 г. е впечатляваща.
През дългия си житейски път Димитър х. Иванов се изявява не само като общественик,
но и като книжовник и преводач. Още като ученик и сътрудник на в. „Македония” той
прави превод на библията13.

Специално трябва да се отбележат неговите преводи от френски автори, между
които най-превеждан автор е Виктор Юго. През 1880 г. за първи път Д. Х. Иванов
превежда на български език „Клетниците“ на Юго14. „Нека ни бъде позволено сега да се
изповедаме, че когато се нагърбихме с превода, ний съзнавахме твърде добре
трудностите, които имахме да посрещнем и не претендираме да сме дали един изящен
и художествен превод на въпросната книга – отбелязва ямболският преводач – Такова
нещо, при сегашний неразработен наш язик, едва ли би било възможно, особено
предвид, че В. Хюго е един от най-трудните преводими писатели, че той е спечелил
репутацията на първостепенен стилист”.

През 1882 г. печатницата на Христо Г. Данов в Пловдив издава и друга книга на
великия класик, преведена от Д. Х. Иванов - „История на едно престъпление”15. Сред
хвалебствените отзиви е възторжената оценка на Иван Вазов. Той препоръчва
„...сполучливата работа на преводача, който познава добре френския език и е успял да
схване и предаде вярно своеобразията и отличителните свойства на Виктор Юговия
стил”.

От френски ямболският книжовник превежда и пет разказа на Мопасан.
През 1890 г. излиза преведената от него и издадена в Солун „Парижката съборна
църква Св. Богородица” от В. Юго. Издател е К. Г. Самарджиев16. От солунския период
в живота на Хаджииванов е преводът от италиански на „Дневникът на един ученик от
Амичис”17.

От английски през 1905 г. Дим. Х. Иванов превежда и издава в София „Мисли
върху възпитанието” от Джон Лок18.
Друг изявен общественик и гражданин на Ямбол с принос за развитието и
разпространението на преводната литература е Злати Паламидов. Роден през 1852 г. в
семейството на учител, той е един от любимите и талантливи ученици на Добри
Чинтулов и Ради Колесов. През 1866 г. четиринадесетгодишният любознателен юноша
е изпратен  на обучение в Русия. Одеското духовно училище и Киевската духовна
академия дават високо за времето си образование и култура на младия българин. След
дванадесетгодишен престой в Русия завърналият се в българско вече зрял мъж
първоначално се изявява като учител в Габровската гимназия19.Злати Паламидов
успява да вдъхне сред учениците на Априловската гимназия любов към руската
литература.

За учебната 1886 – 87 г. Злати Паламидов е назначен за учител в Ямболското
класно училище. С право можем да кажем, че „ямболският период” от дейността на
народния учител представлява върха в неговата педагогическа, книжовна  и
народополезна дейност. Убеден русофил Злати Паламидов способства с всички сили и

13 пак там
14 Юго, В. Клетниците. Превел Д. Х. И., Пловдив, печатница „Единство”, 1888 г.
15 Юго,  В. История на едно престъпление, Превел Д. Х. И., издава Ат. Паламидов, Пловдив,
областна печатница, 1884 г.
16 Юго В. Парижката света...... Превел Д. Х. И., издава Самарджиев, Солун, 1890 г.
17 Дневникът на един ученик от Амичис, 1895 г.
18 Лок, Дж. Мисли върху възпитанието, превел Д. Х. И., С,1905 г.
19 Ванков Н.  Ив. Из архива на Министерството на нар. Просвещение 1878 - 79 – 1884 -85 г.,
1905 г., с. 325
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средства за укрепването на руското влияние в града не само върху учениците но и
всред своите съграждани.

Преводаческият интерес на Зл. Паламидов е насочен към руската
литература.Чрез неговите преводи българският читател се запознава с биографиите на
Лермонтов и Пушкин, със студията „За здравното развитие на умствените сили на
детето в училище.

Общополезното дело на двамата ямболски общественици и книжовници е
издаването на „Народна библиотека” през 1887 – 1889 г. Библиотеката има три серии -
биографическа, историческа и научно-забавателна. Общо са излезли 12 книги. Чрез
преводаческия труд на Паламидов и Хаджииванов у нас стават познати „Живота на
Жан. Батист Покелен от Молиер, „Някои чудеса на природата и изкуствата,
биографиите на исторически личности - Георг Вашингтон, Гарибалди и др. Поради
липса на печатница в Ямбол 11 от книжките са отпечатани в Пловдив, в печатницата на
Хр. Г. Данов20.

Като преводачи от края на ХІХ и началото на ХХ век се изявяват и други двама
ямболци -  Петър Нойков,  първият български професор по педагогика и д-р Иван
Кръстев Златаров, председател на Търговско-индустриалната камара. Първите си
преводачески опити те правят като ученици в Сливенската гимназия. През 1882 г.
Нойков превежда от френски пиесата на Емил Зола „Млади пленници”, а Златаров от
руски „С какво и как се хранят растенията. По късните им преводи са съответно „За
методата” на Рене Декарт /1898 г./ и „Културният човек и неговите обноски”21.

В заключение се налага на отбележим, че ямболските преводачи от периода на
Възраждането и от края на ХІХ и началото на  ХХ век са личности, които живеят в
Ямбол и поддържат ежедневни контакти със съгражданите си и по този начин имат
възможност да усетят и опознаят вкусовете на читателите. И да бъдат съответно
подкрепяни от тях. Тази връзка творец-читател намира реализация в
спомоществователството, чрез  което преводната литература вижда бял свят. Дори и
малък, контингентът от местната интелигенция, изявил се на преводаческото поприще,
има своя принос в общия обем и значение на преводната литература в България. На
първо място чрез някои от преводите се осъществява първата среща между
българският читател и чуждата книга. Ямболските преводачи допринасят за
разширяването на културния поглед на съвременниците си. А чрез внасянето на нови
идеи и вкусове оформят част от мирогледа и възгледите на модерното общество.

20 Русева, Р. Ямболски преводачи след Освобождението. Вести на Ямболския музей 1997/98г.,
бр.10
21 пак там
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ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ - НОСИТЕЛИ НА ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ И
КУЛТУРЕН НАПРЕДЪК НА ГР.ТЪРГОВИЩЕ

Магдалена Жечева

Търговище е родно място на интелектуалци от най-висока класа, родени и
работили през първата половина на ХХ век. Ярките дарования обаче са обърнати
навън – в естествено движение към големите градове. Тяхната роля в местната
културна ситуация се изчерпва с изяви през младежките години.

Обект на нашето внимание са личности, чийто жизнен път преминава в
гр.Търговище. Те са тези, които поддържат живеца на обществено развитие в
гр.Търговище през първата половина на ХХ век. Те са ядрото от местни интелектуалци
- учители, адвокати, лекари и търговци1.  Те са проводници на нови идеи,  свързани с
новото време. Това са учителя Антон Христов и адвокатите Асен Каваев и Неделчо
Куюмджиев.  В периода между двете световни войни те са в основата на търговищкия
буден обществен дух. Имат силна, многостранна човешка изява и ярко творческо
присъствие. Тяхното участие и влияние в разнообразни сфери от обществения живот
на гр.Търговище има стойността и значимостта на известните и уважавани имена за
националната ни история.

След Освобождението гр.Търговище се развива като център на  малка 36-
хилядна околия. Превръща се в затворен земеделско–занаятчийски център, който
твърде бавно и със закъснение следва обществените тенденции. Засилената миграция
на млади интелигентни хора към големите градове „обезкръвява” местната общност.

Когато градът влиза в ХХ век обстановката се променя чувствително. Това е
времето, когато по неугледните търговищки улици стъпва ново поколение. Те са
родените след Освобождението. Те са получили образование в нова България.
Докоснали са се лично до европейската демокрация и култура. Те именно влагат
упорито неуморими усилия родният град да бъде в крак с новото време, да се измъкне
от тинята на застоя и провинциалното спокойствие. В челото са Антон Христов, Асен
Каваев, Неделчо Куюмджиев.

х х х х х

Антон Христов2 /19 октомври 1879 – 7 септември 1973/ е роден в гр.
Търговище в зората на българското Освобождение. Получава педагогическо
образование в Шумен и това му дава основното поприще, от което изхранва
многобройното си семейство. В края на ХІХ и началото на ХХ век той учителствува на
много места в Северна България. Преподава български език, география, история, закон
божий и краснопис. От 1923 г. се установява трайно и окончателно в Търговище, където
се пенсионира като директор на допълнителното занаятчийско училище /1932/3.

1 Юбилеен сборник на Ески-Джумайското читалище „Напредък”. По случай освещаването
на читалищното здание 1864-1927 год. Ески Джумая, 1928; Жечева, М. Местният периодичен
печат – огледало на развитието и напредъка на гр.Търговище през първата половина на ХХ в. –
В: Модернизацията на България и Габрово. 1878 - 2006, Национална научна конференция,
Габрово, 18-19 септември 2006. В. Търново, 2007, с. 303 – 309; Жечева, М. За културата и духа
в гр.Търговище след Освобождението до средата на ХХ в. – В: Култура и културна политика в
България.1879 – 1944. Национална научна конференция. Пазарджик, 29 – 30 май 2008 г.,
Пазарджик, 2009, с. 368 – 374;
2 Регионален исторически музей – Търговище /РИМ-Търговище/, инв. № 2647 И; № 2702 И; №
2625 И; 2623 И; 2610 И; 2587 И; 2563 И; 2540 И; 4299 И; 4316 И
3 РИМ-Търговище, инв. № 2643 И; 2646 И, № 4863 И
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Участва във всички войни, които води България в началото на ХХ век4. Съдбата му
отрежда дълъг живот като съвременник и участник в съществени и превратни периоди
от развитието на българската история, в частност на българската социалдемокрация, с
която остава трайно свързан5.

Учителят А. Христов познава добре проблемите на своята професия. Затова е
деен участник в организираното учителско профсъюзно движение. Занимават го и
въпросите на методиката на преподаване. Сътрудничи на специализирани
педагогически вестници и списания като „Учител”, „Съзнание”, „Учителска искра”,
„Учителска мисъл”, „Опитна педагогия”, „Училищна практика”. Автор и преводач на
педагогическа литература, методически ръководства и учебници.

Педагогът А. Христов познава добре детския свят и естествен резултат е появата
на собствени литературни творби за деца. Пише детски разказчета, превежда детска
литература. /”Детска почивка”, „Детски свят”, „Светулка” и сп.”Теменужка” в Шумен, на
което е и редактор/.

Антон Христов е опитен и талантлив журналист. В списъка от периодични
издания, на които сътрудничи могат да се изредят над 30 столични и провинциални
заглавия. В едните отразява педагогически опит, в други – амбиция за литературно
творчество, в трети – социалистически пристрастия, в четвърти – опита на читалищен
деятел.  Когато през 30-те години е истинския „бум”  от поява на периодични издания в
града, заедно с други  местни интелектуалци, се нарежда сред най-активните автори.
Той сътрудничи на търговищките вестници ”Стремеж”, „Обществена трибуна”, „Подем”,
„Хоризонт”.

Интелектът и солидният журналистически опит, литературните  занимания и
обществената ангажираност му дават кураж и през 1933/1934 г. Антон Христов издава и
редактира в. „Нови дни”6. Вестникът дава възможност да се разискват проблемите на
учителството, занаятчийството, земеделското движение. Той става една обективна
хроника на градския и околийския живот, но и поглед към света извън границите на
България. Автори на материалите са не само местни учители, общественици,
занаятчии, ученици от града и околията. Привлечени са публицисти и писатели от
София и други провинциални и големи български градове. Сред тях е проф. д-р Асен
Златаров, Иван Пастухов, Христо Въргов, Димитър Добрев, Димитър Аджарски,
Светослав Камбуров – Фурен, социалдемократа Крум Славов, земеделеца Велко
Н.Спанчев и др. Вестникът има лява ориентация. Акцентите в него са свързани с
идеите на социалдемокрацията и левицата в земеделското движение без това да
стеснява темите, насоките и читателската му аудитория.

Картината на този богат живот няма да е пълна, ако не отбележим  трайната
връзка с летописа на търговищкото читалище „Напредък”, наречено от него „огнище на
интелектуалния живот в града”7. Връзка, чието начало датира от ученическите години
на Антон Христов. След войните, той е избран за читалищен председател и остава
такъв в продължение на 25 години.

Антон Христов е сред интелектуалния елит на Търговище, определял духовния
живот в града в първата половина на ХХ век. В личностната му изява трудно може да
бъде отделен учителя от журналиста, писателя и преводача от общественика. Всичко е
монолитно свързано от жизнеността на силна човешка изява, подчинена според самия

4 РИМ-Търговище, инв. № 3390 И, № 3391 И, № 3392 И, № 3394 И
5 Овчарова, М. Поява и развитие на социалистическото движение в Търговище. Създаване и
дейност на БРСДП/т.с./. 1894-1917. – В:75 години под знамето на марксизма – ленинизма.
Материали за историята на градската партийна организация – Търговище. гр.Търговище, 1969,
с. 11, 13, 16-17
6 РИМ-Търговище, инв. № 4404 И; Жечева, М. „…да внесем в душите едно зрънце от истината”
/за в.”Нови дни” в Търговище/ - В.”Знаме” /Търговище/, 41, 3 юни1994; Жечева, М. Антон
Христов – редакторът. – в.”Знаме” /Търговище/, 75, 30 септември 1994
7 РИМ-Търговище, инв. № 2616 И
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А.Христов на „обществено–философския лозунг”: чрез просвета и култура към
материално и духовно издигане на обществото”8.

Коренът на Асен Каваев9 /11 август 1895 – 7 август 1867, Париж/ е от Македония.
Баща му е син на сестрин син на великите братя Миладинови. Асен се ражда в
търговищкото с. Алваново. Бащата е учител, но ранната му смърт обрича на трудности
семейството. Въпреки това, Каваев продължава образованието си в Габрово, в
известната Априловска гимназия, която завършва през 1915 г. Участва в Първата
световна война като офицер в 31–ви пехотен полк към ІV-та Преславска дивизия, а
след Солунското примирие  записва право в Софийския университет. Успоредно с това
в Търговище работи като секретар–библиотекар и влага енергия за развитието на
читалището: привлича нови членове, организира сказки и забави, устройва вечеринки,
подкрепя театралния комитет, инициира построяването на нова читалищна сграда. От
това време датира  първата му пиеса „В услуга на обществото”, посветена на
„Българската прогресивна интелигенция” /1920/, която остава неиздадена10. Две
десетилетия Каваев е ревностен читалищен деец, който постоянно е избиран за член
на настоятелството на търговищкото читалище, както и за председател на Околийския
читалищен съюз11.

Асен Каваев е адвокат, но и автор на поезия, проза, драматургия. Първите си
поетични творби публикува в омуртагския вестник „Бъдеще”. Тук излиза негово
стихотворение по повод смъртта на Иван Вазов, включено в националния сборник
„Помен за Иван Вазов” /1922/. Негови стихове излизат на страниците на софийските
вестници „Яснина”, „Комедия”, „Нова комедия” и др. Името му срещаме и в печатания в
Америка вестник „Народен глас” под стихотворението „Македония” /27 март 1923/. Във
в.”Шуменски окръжен земеделски вестник” срещаме стихотворенията му „Уплашиха се
блокарите”, „Блокарски героизъм”, „Напред с оранжевата бюлетина!”, „Борци, бъдете
смели в борбата”, „Манифест” и др. Като адвокат, защитник по „комунистическата
конспирация” на търговищенци през 1925 г., Каваев пише голяма поема
„Конспираторът”. Посвещава я на известния местен общественик и социалист  Николай
Друмев, подсъдим по процеса.

Той е автор на две книги. През 1924 г. е издадена книгата му „Празник на робите”
/с псевдоним А.Струга/, посветена на героичния живот на Гоце Делчев. Другата му
книга излиза през 1943  г.  със заглавие „Ела в Охрид”.  По това време той вече е в
Македония, затова в подзаглавието е отбелязано: „Извадки от дневника на запасния
офицер Асен Каваев, издадена от Охридската общоградска фондация „Свети Климент
Охридски””.

За две десетилетия редакторски труд Каваев е автор на повече от двеста статии,
бележки, критики и др., публикувани в националната, шуменската и търговищката
преса. Сътрудничи на списанията „Угари” и „Гребец”, на вестниците „Дневник”, „Вестник
на жената”, „Бургаски фар”. Редактор е на шест от местните издания, между които „Ески
Джумайски вестник” и „Ески Джумайски вести” /1925-1927/, и най-дългогодишния
търговищки вестник ”Обществена трибуна” /1929-1942/. Той е подпредседател на
Съюза на провинциалните журналисти, прекрасен публицист и полемист,
темпераментен общественик и радетел за развитието и издигането на Търговище. Не
оставя нито една благородна акция “на ползу роду” без поощрение, без публична
изява. Няма обществено-социални въпроси, по които да не се изкаже, било с
аргументирана статия или остра полемична бележка.

8 В.”Нови дни”/Търговище/, бр.1, 1 януари 1933 г.
9 Великов,  Ст.  и П.  Касъров. С Кавалерски орден за гражданска заслуга –
В.”Знаме”/Търговище/, 31 май 1991 г.; Великов, Ст. и П. Касъров. Перото му като камбана
биеше за всичко. – В.”Знаме” /Търговище/, 16 август 1995; В.”Обществена трибуна”/Търговище/,
бр. 704, 1940
10 РИМ-Търговище, инв. № 4257 И
11 РИМ-Търговище, инв.№ 823 Спомени И, инв. № 540 Спф И
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Показателно е неговото обширно изложение до министър-председателя Кимон
Георгиев и министъра на народното просвещение Янаки Моллов /1934/ В него излага
обширна мотивировка за ползата и наложителното откриване на пълна гимназия в
Търговище. В заключение отбелязва: „Този град, който иска да живее и който трябва да
се развива и живее, заслужава да бъде подкрепен. Пренебрегнат в миналото, той е
понасял мъчително и мълчаливо своята съдба, ставайки всякога разменна монета в
партийните кроежи при облагодетелствуванията на градовете. Необходима е за
случаят помощта Ви, която ще спаси градът и ще му даде нови жизнени сили”12.
За своята неуморна обществена дейност Каваев е награден с Кавалерски орден за
гражданска заслуга – признание заслужено и оправдано.

През есента на 1942 г. Асен Каваев напуска Търговище и заминава за родната
Македония със своето семейство и трайно се установява там.

Неделчо Куюмджиев /14 юли 1881 – 4 декември 1969/13 е роден в гр. Търговище.
Произхожда от стари и изтъкнати местни родове. След Варненската мъжка гимназия
следва право в Софийския университет, а по-късно завършва Брюкселския университет
с научна степен „доктор по право”. Куюмджиев се установява в Търговище на свободна
адвокатска практика. Започва активна политическа и обществена дейност. Става член,
а по-късно и председател на Демократическата партия в града и околията. От 13 юни
1923 г. до 19 март 1924 г. за кратко е председател на общинската тричленна комисия
/т.е. кмет/.

От 1929 г. до 1931 г. д-р Куюмджиев редактира вестник „Гражданско съзнание”,
местен обществено – политически, стопански и културен вестник, орган на коалицията
между демократи, либерали-кьорчевисти и земеделци-гичевисти. Той редовно
сътрудничи и на други търговищки издания – „Обществена трибуна”, „Стремеж” и др.
Автор е на комедията „Лисугера”, със сюжет от живота на местното ловно дружество.

Със своите демократични разбирания, с моралните си качества и с присъщата му
отзивчивост и хуманност, д-р Куюмджиев спечелва уважението на търговищкото
гражданство и дори на политическите си опоненти. Дълги години той е председател на
местното ловно-стрелческо дружество „Сокол”, на настоятелството на читалище
„Напредък”, на контролния съвет на Популярната банка, на църковното настоятелство
при храма „Св.Иван Рилски”, на Музикалното дружество „Добри Христов”. Като
председател на Ловното дружество, д-р Куюмджиев организира създаването на Ловния
парк в Боаза /1927/, превърнал се в любимо място за отдих на търговищенци.
Куюмджиев става инициатор  и полага големи усилия за проектирането и
построяването на нова сграда за търговищката гимназия.

През 1934 г., след деветнайсетомайския преврат, заради активната си
политическа дейност Куюмджиев е интерниран в Хасково. През 1939 г. е избран за
народен представител в ХХV Обикновено народно събрание, където е член на
парламентарната комисия към Министерството на народното просвещение.

През периода 1939-1944 г. обществените му позиции и чувството за
справедливост го мотивират нееднократно да се застъпва пред официалната власт за
спиране на гоненията и издевателствата над хора от града и околията заради
етническата им принадлежност и политическите им убеждения, евреи, комунисти,
антифашисти. Като народен представител в ХХV ОНС, д-р Н.Куюмджиев е подведен
под отговорност по закона на Народния съд. Пред съдебния състав за него се
застъпват много личности, на които е помагал в най-тежките времена преди 9
септември 1944 г., настоятелствата на търговищката еврейска община и читалище
„Напредък”. Затова прокурорът иска за него минимална присъда.

12 В.”Обществена трибуна” /Търговище/, бр. 432, 16 юли 1934
13 РИМ-Търговище,  инв.  № 1148 Сп.ф.  И; Божинов, Св. Адвокат, журналист и общественик –
В.”Знаме”/Търговище/, 19 юни 1990; Стоянова, Жечка Популярната банка в живота на
Търговище 1911-1951 година. – Известия на Исторически музей – Търговище, Т.1, Варна,
издателство Зограф, 2005, с.145
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Това са характерните представителни имена, просветени личности, които със
своите действия „дърпат” гр.Търговище напред в неговото обществено развитие и
духовно израстване. Те имат различни политически виждания и социален статус, но ги
свързва грижата за развитието на родното място, амбицията то да преодолее
типичната си провинциална атмосфера, да се отвори за света и динамиката на
обществения живот.

Свързва ги до известна степен и общата житейска съдба – преживяват трудно
детство, но сами се доказват в живота. Боли ги за обществения облик на мястото, в
което протича живота им. Те не са индиферентни наблюдатели. Те са ярки
представители на общността на местната интелигенция, съчетавайки едновременно
проявите си на общественици, политици, стопански и културно-просветни дейци.
Темпераментно полемизират по важни теми от българския обществен живот и съдбата
на родния град и място, по националния въпрос, по силата и мястото на историческата
памет в местната общност.

Асен Каваев последователно отстоява отговорността на търговищенци пред
паметта на своя съгражданин Никола Симов – Куруто14. В статията си „За забравените”
за пръв път поставя въпроса за честване делото и подвига на Никола Симов – Куруто и
на поп Сава Катрафилов.

А. Христов, А. Каваев и Неделчо Куюмджиев са свързани и в естествения център
на местния просветен и културен живот – читалището. И тримата имат  чувствителен
принос за превръщането му в „огнище на интелектуалния живот в града”15. Събрани от
читалищната кауза те спасяват книги от политически чистки. Показателни са случаите,
в които се налага да се спасяват книги от читалищната библиотека. След 9-юнския
преврат 1923 г. Ал. Цанков разпорежда на всички читалища да бъдат унищожени
марксически и социалистически книги. А. Христов и Каваев решават да излъжат в
министерството, че книгите са унищожени. През 1942 г. министърът на просветата
проф. Борис Йоцов заповядва отново чистка и унищожение на марксическата и
социалистическа литература. Читалищен председател е Неделчо Куюмджиев, който
разпорежда за известно време книгите да не се пускат в обръщение, а в
министерството да се съобщи, че заповедта е изпълнена. Куюмджиев поема
отговорността със своя подпис.

И тримата поставят на дневен ред важни за града въпроси в своите вестници.
Стопанското и културно развитие и напредъка на града и околията е най-често
разискваната и отразявана тема на страниците на местната периодика, чийто издатели
и редактори са те. Те обезпечават информация свързана с конкретното време и
съответстващата му местна ситуация, актуалните проблеми, новостите в бита и
ежедневието, модерните политически и лични пристрастия и тенденции. С
удовлетворение представят Градът, който бавно и постепенно се разраства,
благоустроява и модернизира. Не е случаен фактът, че Каваев и А. Христов са сред
дейните учредители и членове на Съюза на провинциалните журналисти.

През 30-те години натрупалите опит вестникари пристъпват към издаването и на
специализирана периодика, поле за изява на местни литературни творци. Един от
редакторите на литературното списание ”Угари” /1930-1932/ е Асен Каваев.
В.”Провинциален журналист” е издание на търговищкия клон на Съюза на
провинциалните журналисти /1935-1936/. Редактори са Асен Каваев и Антон Христов.
Приложение към вестника е “Читалищни вести” /1936/. В.”Напредък” /19401941/ е орган
на търговищкото читалище “Напредък”, тематично ориентиран към местния културен

14 В. „Народен сговор” /Шумен/, бр. 80, 14 юни 1924; В. “Ески-Джумайски вестник”/Търговище/,
бр. , 4 юни 1926, бр. 9, 27 март 1926
15 РИМ-Търговище, инв. № 2616 И; 4249 И
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живот и приобщаване на повече културни и обществени деятели към читалището.
Негов редактор е Неделчо Куюмджиев.

Тримата са представителни за групата на търговищките интелектуалци. С
устойчива упоритост, с огън на възрожденци, те използват всички възможности на
въздействие, за да раздвижат затворената местна общност към културните влияния и
напредъка на новото време. Те са добри професионалисти, но имат и гражданското
чувство за ангажираност и публични изяви в обществения, стопанския, политическия и
културен живот на града. Връщайки се в малкия патриархален град и прекарвайки
целия си живот тук, те не потъват в безвремието на провинцията, а сами стават
носители на идеи и въздействие в името на културния напредък на града и своите
съграждани.
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                    Антон Христов                                                                                Асен Каваев

Неделчо Куюмджиев
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СЪЗИДАТЕЛИ НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В КОТЛЕНСКО

Стефан Иванов

Тази година се навършват 50 години от откриването на първия музей в Котел -
Кьорпеевата къща, позната още като Битова къща или Етнографски музей. Важното
място, което заема възрожденски Котел в националната ни история, следите останали
от народните будители, духовния и материалния живот на местното население е важна
предпоставка за откриването на музей в града.

Началото на музейното дело в Котел е неразривно свързано с библиотеката и
читалищната дейност. Това съществува още със създаването на читалището
„Съгласие –напредък” през 1870 г. с комплектоването на книжния фонд на
библиотеката. Заедно с книгите и периодиката се предават като дар и много ценни
исторически предмети.

Богатите архиви на Котел, заедно със събраните дарения представляват солидна
основа за бъдещото развитие на музейното дело. Непоправим удар на града нанася
опустошителния пожар от 1894 г., в който изгаря огромно материално наследство на
едно от най-развитите и издигнати български селища. Не само градската архива, но и
всичко събрано в читалището изчезва в пламъците на пожара. Но българите в Котел не
униват. Само за по-малко от две години читалищната сграда е възстановена и към него
потича силен дарителски поток от книги, предмети, съхранени реликви. Втори удар на
съдбата е пожарът в читалището през 1936 г. Унищожена е немалка част от
предметите, книгите обаче този път са спасени. Големия котленец и родолюбец Петър
Матеев /1850-1943г./, става един от най-големите дарители в историята на този велик
град. Предоставя след този пожар през 1937г. финансови средства за нова сграда за
библиотеката и музей осветена още същата година. В нея се оформя музейна сбирка
вече като самостоятелна единица. Основоположник на музейната сбирка и на
същинската събирателска, проучвателна и научноизследователска дейност е Божил
Макавеев /1877-1966 г./. Той произхожда от овчарско семейство от Котел. Работи като
учител в Сливенско, Карнобатско, Провадийско, Ямболско. През 1937-38 г. Макавеев е
секретар, касиер и библиотекар в читалището. Именно той приема дарението от Петър
Матеев - богатата му лична музейна сбирка, мемоарите, многобройните му книги и
немалко редки исторически експонати. Те заедно с други дарения на граждани поставят
началото на музейната сбирка. През 1960 г. градското ръководство поканва котленеца
Петър Цончев /1904-1994г./, живущ в София, да систематизира материалите
изхождайки от богатия си опит в историческите издирвания, проучвания и обработка на
материалите. Петър Цончев е проспериращ адвокат, специализирал банково и
международно право. Дълго време е бил секретар на Котленската дружба в София,
притежава голям личен архив. Събирал още през 30-те години материали за
котленската история, писал е и правил публикации по значимите родове, издал
изследване за Паисий и подготвил голям труд за Раковски. През 1960 г. се отзовава на
поканата и за няколко месеца извършва пълно систематизиране и профилиране на
музейните експонати. Те се обособяват в пет тематични отдела.

- Археологическа сбирка
- Оръжейна сбирка
- Архивен отдел
- Портрети, карти и графика

Петър Цончев урежда изложба за историята на читалището и подготвя юбилеен
вестник за неговата 90 годишнина. Музейна експозиция обаче все още няма. Няма и
самостоятелна музейна площ. Котленци преценяват, че е недопустимо това за град
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като техния и стигат до идеята за обособяването на музей, свързан с бита и величавата
история на селището, който да се подслони в подходяща къща, останала след пожара -
свидетелство и за богати архитектурни традиции, наред с всичко друго. Замислен е
като музей на Възраждането. Това название крие амбициозната идея за по-късното му
прерастване в национален.

Музеят е изцяло създаден от неговата първа уредничка Веса Стоянова /1923-
1991 г./. За четири години упорита издирвателска и събирателска дейност /решението
за музея, отчуждаването на къщата и назначението й през 1956 г./ тя напълва съвсем
празната къща с хиляди експонати и открива експозицията му през 1960 г. В.Стоянова е
родена в град Видин и завършва история в Софийския университет. Омъжва се за
котленец през 1950 г. и завинаги свързва съдбата си с възрожденския град.
Назначението й за уредник съвпада с първото пребиваване на Петър Цончев в града,
когато той е библиотекар на мястото на Божил Макавеев. От него тя получава пълен
опис на експонатите от музейната сбирка, а самите предмети влизат във фондовете на
новия музей, след систематизирането им и откриването на експозицията през 1960 г.
Нищожна част от тях обаче са изложени, тъй като музеят започва да се развива в друга
насока. Веса Стоянова е събрала изключително много експонати, свързани с бита на
котленци: съдове, накити, носии, килими и тъкани, предмети на труда и др. Тя изследва
местния фолклор и наречие, легенди, особености на празнично-обредната система,
обичаи и т.н. Проучва овчарството в Добруджа, подпомогната от Котленската дружба
там, прави откупки на ценни предмети, но огромна част от експонатите са дарени от
котленци, пръснати из различни краища на България. По характера на събраните и
изложени предмети музеят се преименува в Битова къща /по–късно Етнографски
музей/. Веса Стоянова работи всеотдайно още 2 години след пенсионирането си през
1978 г., а след това е активен сътрудник на музейните работници. Музейното дело в
Етнографския музей след нея продължават уредниците Йовка Абаджиева, Донка
Андонова, Ивелина Хубекова и Радка Нелова.

Градът се сдобива с етнографски, но все още няма исторически музей и затова
във връзка със 100 годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски през октомври
1967 г. в сградата на Галатанското училище от 1869 г. /единствената оцеляла от
пожара обществена сграда, ползвана тогава за учрежденски нужди/ се урежда
експозиция, посветена на просветното дело през Възраждането и на титана на
Национална революция - Раковски. И тя е подготвена от неуморната Веса Стоянова,
подпомогната от уредничката Веска Щерева. Експонатите са от историческия фонд на
Битовата къща, а художественото оформление е дело на художника Асен Стойчев.
Тази експозиция започва като филиал на Битовата къща, но през 1970 г. вече има
статут на исторически музей. През този център на научни изследвания, събирателна и
популяризаторска дейност преминават редица музейни труженици като Маргарита
Милкова, Иванка Икова, Върбан Върбанов, оставили трайни следи в попрището на
съзиданието в музейното дело.

Иванка Икова /1918-1985 г./ е родена в Котел и е учителка по руски език и
литература. Тя е активна общественичка и краеведка. Издирва потомците на редица
котленци от бележити родове, проучва ги, събира много богат личен архив, внася
уточнения в редица важни за селището исторически моменти, пише и популяризира по-
малко известните имена от героичния летопис на Котел. След пенсионирването си
става щатен уредник в Исторически музей и допринася много за обогатяването на
изследванията върху историята на родния край. Най-големите й заслуги несъмнено са
за популяризирането на това неоценимо историческо наследство. След откриването на
Пантеона и тя, и Върбан Върбанов работят известно време там. Върбан Върбанов
/1922-2003 г./ е роден в село Садово, Бургаско. Завършва икономика и история във
Софийския университет. През 1974 г. сменя Иванка Икова като уредник в Историческия
музей и работи като такъв до 1982 г. Върбан Върбанов започва много сериозна работа
с турските документи от архивите и с това задълбочава научните изследвания. Той е
първият музеен работник в Котел с научни публикации в ”Известия на държавните
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архиви” и др. издания. Дълги години, дори след пенсионирането си, работи върху свой
труд за Котел през епохата на Възраждането.

Не само Котел, но и котленският край също е място на развитие на музейното
дело. След обявяването на село Жеравна за историко–архитектурен резерват през
1964 г. тук се създават музей ”История на Жеравна”, къща-музей ”Йордан Йовков” и
Художествена галерия. Много е сериозен приносът на бележитите жеравналии Николай
Димитров – управленец и обичащ своето село и Раю Топалов - дългогодишен уредник в
музеите. В село Медвен, след една всенародна дарителска акция на Централния
дворец на пионерите, врати отварят като музей родната къща на летописеца и
държавника Захари Стоянов.

С излизането на Постановление на Министерски съвет за Развитие на Котел и
Котленския край /№46 от 1969 г./ се залага идеята за изграждането на монумент на
възрожденците. Проектът е на колектив начело с арх. Димитър Кръстев. След редица
изменения на първоначалния замисъл обектът е завършен и открит в чест на 1300
години от създаването на българската държава, в деня на смъртта на Раковски 10
октомври. Художественото оформление е на художника Атанас Нейков, на пантеонната
част - на Димитър Бойков и братя Петър и Асен Балъкчиеви, витражите са на
Екатерина Гецова. Експозицията и фондовете от Галатанското училище са пренесени в
четирите зали на новия музей. Цялостната дейност по организацията на работата,
проучвателската и популяризаторска дейност е свързана с името на Марин Дунев.
Роден е през 1922 г. в село Джулюница, Търновско. Той притежава богат управленски и
организационен опит. Съумява да направи Пантеона център на научни и
популяризаторски идеи, прославящи Котел навсякъде из страната и Европа. Немалък е
приносът на Стефан Шиваров, виден общественик и краевед, роден в Котел през 1922
г., който дълги години е на административна и обществена работа. Допринесъл много
за изследването на най-новата история на Котленския край. След пенсионирането си
работи известно време в Галатанското училище. Немалък е приносът и на Михаил
Колибаров - виден родовед и изследовател на родовете в Котленско. Последните
двама все още са активни сътрудници на музейните уредници и в момента.

Може много да се пише за създателите на музейното дело в Котленско, но сега в
навечерието на 50 годишнината от откриването на първия музей в Котел „Кьорпеевата
къща” за сетен път тяхното благородно дело доказва, че  историята на Котленския край
е неделима част от българската и европейската история. Котленските музеи и
културно-историческото наследство на този борчески край са привлекателен обект на
културно-познавателния туризъм за посещения целогодишно от туристи от Европа.
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ГЕОРГИ (ЖОРЖ) ПАПАЗОВ - ХУДОЖНИК МОДЕРНИСТ ИЛИ ЕДИН ПРЕДПРИЕМЧИВ
ЯМБОЛЕЦ, ЗАРЕЕН ИЗВЪН РОДИНАТА СИ В ТЪРСЕНЕ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ

Мария Иванова

GEORGI (GEORGR) PAPAZOV - A MODERN ARTIST OR MAN OF ENTERPRISE FROF
YAMBOL, SWEPT AWAY FROM ITS FATHERLAND IN A SEARCH OF HIS FUTURE

Maria Ivanova

Summary

“Who would have thought that Georgi Papazov, a som of a tradesman from Yambol, who
have not seen a painting before his trip to Prague in 1913 (according to his own words), will
jump in front of his time and will give a graceful expression of the most complicated
psychological impulses of the higher human neuron activity – the world of the
“subconscious”?” – says Kiril Krastev in his monograph on the artist.
The vanguard artist was born on February 2nd 1894 in Yambol, as the youngest son of the
tradesman Panayot Papazov’s six children.
He fought as a volunteer in the First and the Second Balkan Wars (1912-1913). In 1918 he
graduated his study of park engineering and architecture in Prague, where he also met his
future wife – Beatrice. In the period between 1920 and 1921 he lived in Vienna, where he was
studying the old masters and keeping in touch with the modern artistic trends.
In 1922 George Papazov settled in Berlin. And in 1924 he came to Paris, where he was one
of the predecessors of surrealism. Papazov lived and worked in France until the end of his
life.
In 1926 he opened his first own exhibition in France, followed by shows around the world
almost every year.
He has had four exhibitions in Bulgaria – 1919, 1928, 1934 and 1935, but just a few of his
countrymen, prominent Bulgarian intellectuals, were able to appreciate George Papazov
during his lifetime.
His art was condemned to oblivion due to his free and seeking spirit. “I remained an
individualist and never joined any type of school. I am not a futurist, nor a surrealist or a
cubist, I am just an artist…. I can not obey anything. My art in itself does not hold any rules,
anything I do is comes as result of (artistic) freedom.”
Today, the works of Papazov are owned by a number of museums and private collectors
around the world. Papazov’s worldwide success is impressive, taking into regard his
academic independence.

В началото на XX век културният живот в търговско-еснафския гр. Ямбол не
създава такива ярки литературни еманации, като например съседните Стара Загора и
Сливен. До следвоенната епоха в града се роди художникът Георги Папазов, но Ямбол
не знаеше нищо за него, пише Кирил Кръстев в книгата си „ Спомени за културния
живот между двете световни войни”.1

Научното съобщение има за цел да проследи художествените търсения на
Папазов и влиянието му върху сериозни европейски направления като сюрреализъм и
футуризъм.

1 Кръстев, К. Спомени за културния живот между двете световни войни, С., 1988, с.18.
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Авангардният творец е роден на 2.II.1894 г. в Ямбол, като последното момче от
шестте деца на търговеца Панайот Папазов. Той се отличава физически и по
манталитет от другите  Папазови – „хора прости и набити”, както ги описва самият той в
автобиографията си.

Въпреки, че всичките братя имат само основно образование, Георги е галеният
„франт” на фамилията. По–деликатен, с дълги коси и мопасанови мустачки, облечен
напълно „алафранга”. В творческата си автобиография той се ласкае, че изтънченият
му вид бил осъзнат като „фамилна гордост” и главата на семейство Папазови – най-
възрастният брат организирал неговото занимаване за Европа, за да стане „нещо по-
значително”2 и да прослави рода.

Първата брънка от дългия му и интересен живот е участието му в Балканската и
Междусъюзническата война (1912-1913).

В Прага през 1913 г. за първи път взема молива и акварелната четка, за да учи
рисуване. „До това време в моята родна страна никога не бях слушал да се говори за
рисуване и живопис, не бях виждал и ми бе чуждо понятието картина.”3 В този още
експериментален период Папазов изповядва интуитивната сила за художническа изява.
Естетиката за рисуване на мечтите, бляновете, сънищата ще стане занапред
ръководна за неговата живопис.

През 1914 г. Папазов отива в Германия и във Виена (Австрия), където взема
уроци по живопис от немски професори. През 1918 г. завършва парково инженерство и
архитектура в Прага. До 1920 г. той „шари” – ту в България, ту в Прага, ту в Германия и
отново в България. В Мюнхен се жени за българската студентка по немска филология
Беатриче Палазова, която му ражда дъщеря Мириам, бъдеща художничка.

През 1919 г. Папазов се завръща в България и урежда първата си изложба в
Тръпковата галерия в София. За онова време, при състоянието на изкуството и вкуса
на публиката, е имало отрицателни отношения, както се вижда от някои отзиви - още
незрял в търсенията си!4

В „германския” си период от 1918-1923 г. Папазов усвоява доста от похватите на
немския експресионизъм. Неговият собствен път още зрее и минава през
експресионизма, инстинктивната и абстракна живопис, но не затъва във
формалистични експеременти. Изкуството му от начало до край носи идейнотематично
съдържание, макар в ранния период на творческите си търсения често да озаглавява
картините си само „Живопис” или „Без заглавие”.5

Според автобиография му ,, По стъпките на художника” в 1921 г. той изпратил на
Берлинската художествена изложба една картина „Коне”. Картината е приета от журито
и откупена от любител-колекционер. Тази и други откупки в Берлин силно окуражават
Папазов да се отдаде активно на живописно творчество.

През 1923 г. Папазов участва в голяма художествена изложба в немската
столица. Същата година заминава за Швейцария, а през 1924 г. се озовава в Париж,
където се явява предшественик на сюрреализма. До края на живота си Папазов живее
и работи във Франция. Заедно със своите приятели Жул Паскин, Андре Дерен и Морис
Вламинк става един от най-колоритните и желани членове на Парижката бохема.
Относно сравнително ранния „пробив” на този млад и непознат чужденец в световната
среда на изкуствата съществуват няколко версии. Лично Папазов в автобиография си
пише, че от галерия Вавен-Распай му поискали няколко маслени и гвашови картини за
откриването и след няколко часа един от съдържалите му врачил чек за откупуване на
картините.

Съществува и една история, разказана от Марсел Еме през 1961 г. за
драстичното нахлуване на Папазов в парижкия художествен живот още с пристигането

2 Кръстев, К. Жорж Папаов С., 198,с. 10.
3 Пак там, с. 11
4 сп. Везни, кн. 2, 1919
5 Кръстев, К. Жорж Папазов…. , с.14.
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му. На самата нова 1924 г. вечерта той влязъл в аристократичното заведение „Ла
Купол” в Монпарнас, изгледал кръвнишки групата художници и извикал: „Кучета на
конкретното изкуство, ще ви счупя главите с този бастун, ако не признаете тутакси
превъзходството на моето изкуство.”6 Но едва ли няколко месечното пребиваване на
Папазов в Женева го е снабдило  с такъв богат и енергичен френски речник.

Истината е, че галерия Вавен-Распай го взема под своя покровителство и
първоначална издръжка. Георги, сега вече Жорж Папазов, установява ателието си в
Ангиен, северно от Париж, после на Рю-де Плант, последователно и във Ванс, южно от
Париж. Често посетители у него са групи интелектуалци, меценати и художници,
заинтересувани от „варварската сила” на изкуството на този балканец.

През 1926 г. открива първата си самостоятелна изложба във Франция. Следват
експозиции по целия свят почти всяка година.

Голяма роля за новото му художническо развитие по собствен път, след
влиянието на немския експресионизъм, изиграва творческата му командировка за шест
месеца през 1925 г. от галерия Вавен-Распай на средиземноморския бряг, в Синари.
Пред него се разкрива една нова природа – морето. То пробужда в Папазов
инстинктите за емоционален, имулсивен и абстрактен изказ.

Папазов става даже художник с космическо усещане: „търсех най-различни
техники, за да изразя вътрешните сили на Земята.”7

Междувременно, през 1928 г., Папазов прави втора изложба в София, за която
нищо не е отбелязано в неговата биография, както и от неговите биографи.

В началното си формиране като художник е повлиян от съвременната модерна
живопис. После воден от собствените си постижения става абсолютен господар на
творческата си дейност. За своето изкуство художникът казва, че е израз на неговите
вътрешни усещания и фантазия –  форма на вдъхновение и съдба.  През 1935  г.
големият художник-експресионист Оскар Кокошка в предговор към каталог на Папазова
изложба отбелязва „Жорж Папазов е български художник, който направи име в Париж,
където изкуството му се приема като самостоятелна клонка от модерната живопис.
Мнозина реномирани художници са изпитали влияние от Папазов”8.

И така пофранцузеният Жорж Папазов, след като е минал чешкия си реалистичен
и германски експресионистичен период, започва да се изразява в Париж – по силата на
творческия си инстинкт – с нефигурална, абстрактна живопис.

През 20-те години на XX век Папазов рисува предимно абстрактна живопис. През
този период прави множество „фротажи” – полуабстрактни образи, получени чрез
търкане с молив по хартия, върху неравна предметна основа.9

Жорж Папазов се оформя като художник вън от България, в средищата на
модерното изкуство Дрезден, Виена, Берлин, Париж.

В Германия дружи със следващите там български художници Иван Пенков и
Никола Танев. Още тогава в изкуството му прониква тематичната и литературна
сюжетност. Папазов е обладан от темите за човека и пространството. Всъщност, в
цялото си творчество той се позовава на конкретни природни, жизнени и мисловни
поводи, които отключват подсъзнателни образни реализации върху платното или
хартията.

През 30-те години на миналия век Жорж Папазов встъпва в една геометрично-
структурна фаза на своята живопис. Той се изчиства от всякаква живописно-колоритна
импровизация и рисува само ритмични композиции. През този период минава към
условно-фигуративна живопис. Свежда човешката фигура до плоски или завити
листовидни „триъгълници”.

6 Пак там, с. 16.
7 Пак там, с.18.
8 Жорж Папазов, юбилеен лист на ХГ “Жорж Папазов”-Ямбол и В.Тракиец, май 1994.
9 Кръстев, К. Жорж Папазов…. , с. 26
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През 1930 и 1931 г. той е поканен от колекционера Анри Пиер Роше да прекара
летата в имението му в областта Дордона, Югозападна Франция. Сивите зъбери на
местността, лавровата растителност и посещението в прочутата пещера Ласко оставят
у Жорж Папазов дълбоки впечатления. Като художник е особено впечатлен от суровите
монументални, почти митични скали, които отразява в серия „Пейзажи от Дордона”.10

Контактът на художника с мистериите на природата и на праисторическото
изкуство събуждат у него интерес към човека, а по-късно и към животните. В тази
завладяваща живописна концепция за взаимопроникването на Човека с Природата
Папазов създава великолепните композиции „Персонажи на морския бряг” (1930) и „На
плажа” (от 1935 и 1937).11

По-късно човешкият образ в Папазовите картини се стопява в метаморфни
изображения на  „Морски персонажи”, олицетворени в лодки и кораби, в ритмични
триъгълници и конуси.

Човешкият образ – глава и бюст – отново се явява в един междинен период на
изкуството му през десетилетието 1937-1947 г. Сега той е със скулптурна и знакова
отдалеченост от негроиден образ до архаично-антична приемственост.

Жорж Папазов прекарва повече от две години в България – 1934-1936 г. През
месец октомври 1935 г. открива изложба в София в салона на хотел „Кооп”. Но
почувствал и разбрал, че с характера на своето изкуство няма да има възможност за
успех и развитие в родината си през лятото на 1936 г. се завърнал в Париж. Малцина
негови сънародници, изтъкнати български интелектуалци успяват да оценят Жорж
Папазов още приживе. Между верните му поддръжници са Владимир Полянов,
Елисавета Багряна, Иван Попов, както и неговия съгражданин Кирил Кръстев,
публикувал единствената за сега монография на български език за художника.12

През 1950-1955 г. рисува редица великолепни конструктивни „Глави-пейзажи”,
оформени като камерни архитектурни паметници. В този уникален по стил
неоиконографски похват Папазов рисува свои автопортрети.

Другото авангардно откритие на Папазов, също пионерско в изобразителното
светоотношение, е космическата тематика в изкуството. Художника бленува за един
реален контакт на човечеството с Луната. В този дух се раждат „Лунни крака” (1930),
„Лунен рибар” (1946 и 1955), „Арлекин и Луната” (1958). 13

Жорж Папазов живее 36 години – от 1924 до 1960 г. в Париж и близките му
околности. Бързо придобива известност като художник новатор и като една от най-
колоритните личности на парижката бохема. Той излага в множество галерии.
Популярността му се увеличава от тясната му дружба с реномирани художници на
епохата. Особено близка дружба го свързва с Жул Паскин от Видин, който живее в
Париж още от 1905 г. „Благодарение на Паскин аз проникнах в среди, които инак
безсъмнено щяха да ми бъдат чужди” – пише Папазов. 14

През 1960 г. Папазов предприема промяна в начина си на живот, след шумните
бохемски десетилетия в Монпарнас се преселва в съседното градче Ванс. Смяната на
жизнената среда - по-близо до природата, морето, делничния живот, филосовската
равносметка на изминалия път и търсенето на художествения идеал, се съпъства с
ново естетическо развитие, нови живописно-пластически концепции на възрастния вече
художник.

За своето творческо дело с основателно самочувствие изповядва: „Мисля, че
човек може да умре спокойно, след като е създал такова изкуство. Останах
индивидуалист и не се свързах с никаква школа. Не съм нито футурист, нито
сюрреалист, нито кубист, аз съм само художник... Аз не зная да се подчинявам. В моето

10 Пак там, с.37.
11 Пак там, с. 39.
12 Култура, бр.6, 18.02.2005
13 Кръстев, К. Жорж Папазов…. , с. 41
14 Пак там.
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собствено изкуство няма никакви правила, всичко, което правя е резултат на
(творческа) свобода”.”15

Особено специфично е  влиянието на Папазов в стилистичен план – върху
сюрреалистичното изкуство. Първи придава убедителен, органично постигнат стил на
това художествено направление – първо живописно-автоматичен, после геометрично-
конструктивистичен и накрая „пулсиращо параболичен”. Това е именно новото,
индивидуалното и приносното у него, че той през всичкото време се старае и успява да
„стилизира” сюрреализма.

Друг новаторски момент в Папазовото творчество е неговото пионерство в
създаването на едно космическо изкуство, т.е. космически сюрреализъм, с циклите
„Космос”, „Човек и Космос”, „Човек и Луната”.16

Поради специфичните разбирания на властимащите сънародници на Папазов по
време на тоталитарния режим, неговото предложение да дари 20-25 свои картини,
представящи художественото му развитие, бива дълго време отхвърлено.

Въпреки, че за тогавашните конюктури изглежда чужд, неразбираем и далечен, в
коментарите на редица западни критици, а и според самооценката на Папазов,
композициите му са изпълнени с балкански заряд. Той е човек със здрави корени, не
може да скъса с миналото си, а черпи от него витална енергия. Сам Жорж Папазов
твърди пред парижките си колеги, че черпи своите мотиви от народните престилки на
майка си.

В личен, родов и етно-социален план художникът Жорж Папазов показва колко
неведоми са пътищата на личното самоусъвършенстване и изява на човека. Започнал
почти случайно като любител, в него се разгаря голям творчески потенциал и
живопистта става за него съдба и смисъл на живот.

Не трябва да се пренебрегва и факта, че този балкански син, почти самоук
художник е притежавал поетична душа и свежо литературно перо. Автобиографията му
„По стъпките на художника„ е написана със завидна лекота и увлекателност. Двете му
книги за Андре Дерен – „Дерен, моят приятел” и неизпращаните „Писма до Дерен” – са
откровения. Сред останалите му книги са романите повести за дядо му „Поп Васил”,
„Братя Дренови”, както и книгата по повод загадъчната смърт на Жул Паскин „ Паскин,
Паскин!...Аз съм отвори!”.17

Жорж Папазов умира на 23 април 1972 г., на 78 години от сърдечен инфаркт, като
е рисувал до последните си дни. Прахът му, поставен в урна, е заровен във Ванс. Така
завършва земното си съществуване, за да остане интересното му авангардно
българско изкуство със световна мащабност.

В знак на признателност от 1980 г. художествената галерия в родния му град
Ямбол носи името „Жорж Папазов”, както и наградата, която се присъжда за високи
постижения или цялостна високопрофесионална дейност в областта на изкуството и
културата.

Днес творчеството на Папазов е притежание на редица световни музеи и частни
колекции.  Световния успех на Жорж Папазов е впечатляващ,  още повече като се има
предвид неговата академична необвързаност. Този факт подчертава природния гений
на художника.

15 Камбана, 5 май 1934
16 Кръстев, К. Жорж Папазов…. , с. 62.
17 Пак там, с.66.
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РОДОПИТЕ И ТРАКИЙСКИЯТ ПОХОД НА АЛЕКСАНДЪР ІІІ ВЕЛИКИ ОТ 335 Г. ПР. ХР.

Йордан Илиев

RHODOPE MOUNTAINS AND THE THRACIAN CAMPAIGN OF ALEXANDER THE GREAT
IN 335 BC

Jordan Iliev

Summary

In the article are discussed in detail the ancient sources about the Thracian campaign of
Alexander the Great in 335 BC from its beginning to the so called „peak of Haemus”. Special
attention is paid on some sources, remained unknown for the Bulgarian historiography, such
as a papyrus from the Hellenistic age and an epigraphic monument from Philipi. In conclusion
is pointed out, that the attached data allow to be assumed with relative certainty only the
general direction of movement of Alexander and his forces in Thrace. Having gone from
Amphipolis, Alexander starts in the north to the Mesta river valley. The independent Thracians
perhaps because of superiority of the Macedonians withdrew to a strategic position, which in
the north-west Rhodope or near Trajanovi vrata pass must be sought; this area was called not
uncommon Haemus. The state of the sources, however, didn’t allow more detailed aspects of
the campaign to be supposed

Вероятно без възражения македонският цар Александър ІІІ (336 – 323 г. пр. Хр.)
може да бъде определен най-малкото като една от най-популярните личности в
историята. Столетия наред били четени неговите подвизи във войната срещу персите и
обединяването в неговата империя на огромен конгломерат от народи. Делата му на
изток, обаче, чрез впечатлението, което предизвикали у съвременниците, хвърлили
сянка върху първите му военнополитически успехи, реализирани на територията на
древна Тракия. Настоящата работа е насочена именно към проблематиката, свързана с
един от двата похода на Александър в Тракия – този от 335 г. пр. Хр.

Най-подробният източник за събитията в тракийския поход на Александър ІІІ
Велики от 335  г.  пр.  Хр.  и до днес остава разказът на Флавий Ариан (ІІ в.  сл.  Хр.)  в
неговия „Анабазис на Александър”, който се базирал върху изгубените Царски
дневници директно1 или чрез посредничеството на също загубеното съчинение на
Птолемей І Лаг.2 Макар и да предизвиква много противоречия, този разказ все още
представлява основната рамка, в която се вмества съвременното познание по
проблематиката. Достигналите до наши дни твърде общи аспекти на неговия ход обаче
са довели до всевъзможни предположения в историографията относно точното трасе
на този акт.3 Поради това целта на настоящата работа не е да предлага нова
възможност за локализация на трасето на похода, която при съвременното състояние
на проучванията би останала хипотетична, а да обърне по-специално внимание върху
някои неизползвани извори по този въпрос, каквито са: фрагментарно запазен папирус
от елинистическата епоха, епиграфски паметник от Филипи и отчасти колективните

1 Hammond 1989: 145 с лит.
2 Papazoglu 1978: 25, not. 39.
3 Повечето от изказаните до края на 90-те години на миналия век становища са обобщени у
Йорданов 2000: 99 сл.



277

монетни находки. Именно чрез последните би могъл да се стесни до известна степен
ареалът, в който водил военни действия македонският владетел.

Въз основа на споменатия текст на Ариан могат да се дефинират три етапа на
похода, имащи отношение спрямо вече посочената цел, които да послужат като база на
настоящия текст: (1) до пристигането при неизвестния планински проход; (2) битката
при т. нар. Хемус и (3) събитията при р. Дунав. Преди това обаче е необходимо да бъде
направен общ преглед на наличните писмени сведения за похода.

Диодор Сицилийски, който творил през І в. пр. Хр., се ограничава да съобщи само,
че след като нещата в Елада били уредени, Александър потеглил на поход в Тракия,
където много от племената били въстанали, но ужасени от неговата поява се покорили
(<ΑλÝξανδρος ... TóôñÜôåõóåí Tðé ô[í ÈñKêçí êáp ðïëë@ ìSí Vèíç ÈñKêéá ôáñáôôüìåíá
êáôáðëçîÜìåíïò �ðïôáã\íáé êáôçíÜãêáóåí ...). Страбон (64/63 г. пр. Хр. – 24/25 г. сл.
Хр.) не отбелязва нищо за събития южно от Хемус, като изрично определя похода като
насочен срещу траките отвъд тази планина (Tπp ΘρLκας το�ς �πSρ το� Αqμος).4 Квинт
Курции Руф, написал своята история на Александър през І в. сл. Хр., също не
съобщава никакви подробности освен факта на подчиняването именно от Александър
на Тракия и Илирия, както и управляването от него на трибалите и медите (… Thraciam
et Illyrios subegi, Triballis Maedisque imperito …). Плутарх (ок. 46 – 120 г.) не допринася с
нещо повече, като пише само за отказ на съседните варварски народи да понасят
чуждата власт и последвалите действия на македонския цар:  „и така, той тогава
прекратил вълненията и войните в земята на варварите, достигнал с войска чак до
Истрос, [където] победил и Сюрмос, царя на трибалите, в голяма битка” (τÜ μSν ο�ν
βαρβαρικ@ κινÞματα καp το�ς Tκεq πολÝμους κατÝπαυσεν, |ξÝως Tðéäñáì�í óôñáô© ìÝ÷ñé
ðñ{ò ô{í #Éóôñïí, [o] êáp Óýñìïí Tíßêçóå ìÜ÷f ìåãÜëf ô{í âáóéëÝá ô�í Ôñéâáëë�í·).

Приложените текстове повдигат въпроса за измеренията на македонската власт в
Тракия към 336 г. пр. Хр., за който няма единодушие както между античните писатели,
така и между съвременните изследователи, които си заслужава да бъдат представени.
Според Павзаний (1.9.5) контролираните от Филип и Александър територии
„представлявали само малка част от Тракия” (... εxεν δ' Fν ο�τοι το� ΘρJκßου μοqρα ο�
μεγÜλη.). В реч на самия Александър, представена у Ариан (Anab. 7.9.3), се твърди
присъединяването на „по-голямата част от Тракия към Македония” (τ\ς ΘρKκης τ@
πολλ@ τi ÌáêåäïíßJ ðñïóÝèçêåí). Полибий (1.2.4) пък съобщава, че „Македоните
установиха власт в Европа от Адриатика до реката Истрос” (Μακεδüíåò ô\ò ìSí Å�ñþðçò
nñîáí  Bð{  ô�í  êáô@  ô{í  <Áäñßáí  ôüðùí  Wùò  Tðp  ô{í  %Éóôñïí  ðïôáìüí  ...).  Най-общо в
съвременната историография доминират две мнения. Според едното, реалната
македонска власт в много (най-вече планински) райони на древна Тракия се отхвърля5,
докато според другото, загубата на време от страна на Филип ІІ по време на
последната му кампания в Тракия е била свързана с действия именно срещу
обитателите на планините.6 За всяко от мненията могат да бъдат приведени повече
или по-малко сигурни аргументи.7

Най-проблематичен е първият от дефинираните по-горе етапи на похода, за който
няма други подробни сведения, освен съобщеното от Ариан. След като поел към
Тракия от Амфиполис (Arr. Anab. 1.1.5) Александър „имал от лявата си страна града на
Филип (Öéëßððïò ðüëéí Tí BñéóôåñL V÷ïíôá) и планината Орбелос (ô{í #Ïñâçëïí ô{ �ñïò).
Като преминал реката Нестос (Места), на десетия ден, както казват, достигнал
планината Хемус (?)”. Това съвсем общо сведение в действителност поставя повече
проблеми, отколкото би трябвало да разреши. В научната литература са изказани

4 Известно е, че за Страбон е бил достъпен текстът на Птолемей І Лаг.
5 Velkov 1988: 258; Делев 2004: 106.
6 Archibald 2008: 469.
7 Вж. и Iliev 2010 (in print).
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няколко становища относно идентификацията на „града на Филип”8,  а е трудно да се
определи и обхватът на Орбелос, известна от неголям брой антични произведения.9

Съпоставката на определенията в тях не допринася за уточняване на географското
положение и териториалния обхват на тази планина, която без съмнение трябва да е
била разположена западно от Родопа, доколкото показва липсата на общо за цялата
античност название на тези планински масиви.10

Друга характерна особеност на сведенията относно първия етап от похода е
непосочването на етническите наименования на обитателите на земите, през които е
преминал Александър и които засега не могат да бъдат определени, а само на твърде
общата характеристика „областта на траките, наричани независими” (Arr. Anab. 1.1.5 ...
Tμβαλεqν εrς ΘρKκην τ[ν τ�ν α�τονüμων καλοθμÝνων ΘρJκ�ν ...). Според названието на
тези траки може да се предположи, че те не били под македонска власт, но от текста
остава неясно защо македонската армия не е срещнала съпротива от тяхна страна до
достигането на т. нар. Хемус или поради каква причина античният писател не е сметнал
за нужно да представи повече информация за условно определения тук първи етап на
похода.

Вторият етап от Александровия поход се ограничава около многократно
коментираната в историографията битка при Хемус (Arr. Anab. 1.1.6 sq.). Войската на
прочутия пълководец била пресрещната в проходите „от мнозина въоръжени емпорити
и независимите траки (ô�í ôå Tìðüñùí ðïëëïß �ðëéóìÝíïé êáp ïs ÈñLêåò ïs á�ôüíïìïé); те
били заели върха на Хемус, през който щяла да премине войската, и се подготвили да

 попречат да върви по-нататък” (Arr. Anab. 1.1.6). Преди разказа за развоя на битката
следва особено важното в случая уточнение, че „нямало проход на друго място (ï� ã@ñ
åxíáé  Dëëf  ô[í  ðÜñïäïí)”  (Arr.  Anab.  1.1.8).  Именно то влиза в пълно противоречие с
ландшафта на Стара планина, с която традиционно се идентифицира античният Хемус:
през времето, когато се осъществявал походът на Александър – пролетта11 –  всички
Старопланински проходи би трябвало да са възможно най-проходими12, без да е ясно
обаче, до каква степен били използвани през тази епоха. Последното, ако се вярва на
античния текст, поставя под съмнение възможността споменатият от Ариан проход да
се търси в Старопланинската верига. Това налага да се потърси достатъчно удобен за
тази военна операция път, която да отговаря на посоченото от античния писател
условие, според което пред Александър е имало само един възможен път на север.13

Още един аргумент в подкрепа на предложената теза е информацията за изпращането
на придобитата от последвалата победа над „независимите траки” плячка „назад (на
юг?) към приморските градове” чрез пълководците Лизаниас и Филотас.14 Освен текста
на Ариан, главното действие на битката при Хемус е представена и в една стратегема
на Полиен (4.3.11), която обаче не допринася с нищо за разрешаване на свързаните с
целта на настоящата работа проблеми.

8 Основните претенденти са: Филипи, Филипопол или друг (малко известен) град в
Парорбелията, вж. Йорданов 2000: 107 с лит.
9 Mitrev 2001: 257 sq.
10 Илиев 2007: 89 сл.
11 Йорданов 2000: 105; Делев 2004: 109, бел. 4. Според Hammond 2001: 34 войската
потеглила от Амфиполис „в началото на април”.
12 От запад на изток те са: Петрохански, Искърски пролом, Витиня, Златишки, Троянски,
Русалийски, Химитлийски, Шипченски, Твърдишки, Вратник, Котленски, Върбишки и Ришки.
Средното разстояние между всеки от тях е до около 20 км. Вж. Нам 2003: 145 сл.
13 Вж. и други аргументи за уточняването на трасето на похода у Boteva 2002: 30. Важно е да се
припомни, че пълната идентификация на античния Хемус със Стара планина е твърде
дискусионна, тъй като обхватът на всяка една от тракийските планини в античните източници
варира в някои случаи значително, вж. Илиев 2007: 89 сл.
14 Arr. Anab. 1.2.1. Тези две лица е трудно да се идентифицират с другите налични данни за
съвременниците на Александър Велики, вж. у Heckel 2006: 153 (Lysanias) и 216 (Philotas, № 2).
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Във връзка с третия етап на похода е важно да се изтъкне, че р. Дунав през
разглежданата епоха е била плавателна само до дн. Железни врата15, което показва,
че срещата на македонската войска с изпратения при началото на похода флот, който
да се придвижи от Черно море и устието на р. Дунав към вътрешността, при всички
положения трябва да се търси източно от посочения район.16

Едва ли е необходимо тук да бъдат изчерпателно представени изказаните мнения
за локализацията на трасето на похода; по-скоро следва да се обобщи, че в
съответните изследвания наличните и представени вече (по-горе) извори са
разгледани най-подробно, но твърде общият им характер е довел до значителни
различия в тяхната интерпретация. Така могат да бъдат обособени най-общо три
направления за важния в настоящия случай първи етап на похода, с преминаване
съответно: (1) по долината на р. Места17; (2) през Родопите18; или (3) през долината на
р. Марица.19 Твърде интересен синтез между посочените три общи варианта е
предложил Хeмънд, според който Александър ІІІ поел от Амфиполис на север през
Рупелския проход по протежение на р. Стримон (Струма) до южните околности на
Симитли и оттам се насочил на изток и достигнал р. Нестос (Места) при Разлог; след
това преминал през Родопите към долината на р. Марица. Този сложен и необичаен
маршрут е обяснен от посочения автор със стратегическия замисъл на Александър да
раздели Тракия на две части, така че одрисите да нямат възможност да съединят
силите си с трибалите.20 Условността на подобно предположение не се нуждае от
коментар.

Специално внимание във връзка с уточняването на трасето на похода заслужава
един фрагментарно запазен папирус (Papyrus British Library 3085 verso), публикуван
през 80-те години на миналия век.21 Последният е останал неизвестен за българската
историография, поради което не би било излишно тук да бъде цитиран в пълен текст.

…  /2 [……]ρα[………...]μησας /3 [....]ταν καp .[......] πορευθ\ι /4 Κüρραγον [Μ]εν[οßτου
κατ]αστÞσας· /5 Wνα τ�ν φßλων. [μÝγα μÝρο]ς τ\ς δυ/6νÜμεως· τ{ πρ{ς τ[[ν] χρεßαν οrκεq/7ον
παρ@ τ@ τ\ς <Ιλλυ[ρßδ]ος �ρια. πυ/8κνÜς· προσÝταξε πο[ριο]ýμενον /9 τ@ς Tπp το
στρατüπ[εδον. �]ς �ποδει/10κνýειν τ{ν Tóüì[åíïí êß]νδυνον· /11 Tπ[p] ........ [.........] .
Tπερ/12χομÝ[ν]ης [[τ\ς]] [...........]ωρα.

… /13 εrς δS τ[ν <Εορδαß[αν .........] /14 τ\ι πλησßïí <Åëåéìßá[é ....... ]
…  /15 [...............]τεθ..[.....] /16 [.............]..Σκßον[.....] /17 [..............].τÜς τε τ[.....] /18

[..].ων...ρ[....]ομεν[ο]ς.[.....] /19 [τ[ν] _πειρον τ[ν κατ@ τ{ν π[οταμüν·]  /20 [Bπο]σ�ραι
βουληθ[εp]ς α�τ{ς τ[\ιδε] /21 τ{ν ποταμ{ν καp τ[ν Dλλη[ν στρα]/22[τßαν δι]εκüμισε καp
προαγü[ντων] /23 τ�ν Θραικ�ν κα[τ]εστρÝψατ[ο το�ς]  /24 προσεχεqς· τ[ωι].[..]αι· �εý[ματι]. /25
το�ς πλησßον βο[υνοýς· α�τ{ς TπÝ]/26 στρεψε Tπp τ\ς [μητροπüλεως τ\ς] /27 τ�ν <ÁγριÜνων.
π[ολλο�ς καταλÝ]/28ξας· το�ς φρουρο�ς [το�ς μετ@ Ε�]/29δραμÝνους BπÝ[στειλε. τ[ν
Εrδο]/30με[ν][ν τ\ς Παι[ο]νßα[ς· �ς τ{ν πεζ{ν] /31 συνÝχηι [τ\ς] Π[αι]ονßα[ς].

…  /32 Tντε�θεν [δ]S Φιλþταν [τ{ν Παρμε]/33νßωνος με[τ]@ δυνÜμεω[ς .......] /34
διαδ..[....]χρομÝνας [....... α�]/35τ{ς δS τ[ν ....νη[.].[.........].

15 Mirković 2003: 18.
16 Вж. Velkov 1987: 12. Съобщението на Ариан (1.3.6) за типа лодки-еднодръвки (ìïíüîõëá
ðëïqá), използвани за преминаване на реката от Александър и неговите войници, според
Велков римляните нарекли ratis, а мястото, където те били акустирали – Ratiaria.
17 Вж. литературата у Кацаров 2001: 722-726; също и по-новите изследвания на Тачева 1986:
28 сл.; Ботева 2000: 138 сл.; Boteva 2002: 27 sq.
18 Спиридонов 1992: 7 сл.; Делев 2004: 108 сл. По-старата литература е обобщена у Кацаров
2001: 722-726; Papazoglu 1978: 28 sq.
19 Velkov 1988: 257 sq.; Йорданов 2000: 106 сл. с лит., както и Кабакчиев 2000: 57 сл.
20 Hammond 1980: 455 sq.; Hammond 2001: 34.
21 Първото издание е на Claryse & Shepens 1985: 30 sq., но тук е предпочетено изданието на
Hammond 1987: 331 sq., характеризиращо се с редица допълнения и по-обширен коментар.
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Превод:

… Определи Корагос22, син на Менойтас: един от приятелите. Голяма част от
войската: каквато била необходима за границата с Илирия. Здраво затворени (неща):
заповяда да ги занесе към укреплението.23 Като че ли загатва за предстоящата
опасност: пр[и ?] ... наближаването на ...

… И в Еордея ... околностите на Елеимия ...
... Скиос ...
… Покрай брега на реката: Той, възнамерявайки да отклони реката на това

място, прехвърли остатъка от войската и начело със своите траки подчини най-
близките [от враговете]. ...-а: поток. Близките височини: насочил се към главния град
на агрианите. Събирайки мнозина: освободи пазачите, заедно с Еудраменес24.
Еидомене от Пеония: за да държи заедно пехотата на пеонците.

… И оттам (изпрати?) Филотас, сина на Парменион25, с войска ... и той самият ...

Тази информация, въпреки че повдига нови въпроси, всъщност указва като ареал
на военни действия по време на похода района на Западна Тракия, чрез фигурирането
в текста на хидронима Скиос (Искър), макар и несигурно разчетен, но също и на
етнонима агриани.26 Друг аргумент в тази насока могат да бъдат колективните находки
на монети. Понеже едва ли е било възможно монети с името на Александър ІІІ да бъдат
отсечени и трезорирани за времето от възкачването му на престола до
предприемането на тракийския поход, в приложената карта са означени само
хомогенните съкровища от монети на Филип ІІ, които също притежават значителна
степен на условност, тъй като голяма част от тях били изгубени, част от останалите
постъпили непълни в музеите, а всички не са изцяло публикувани.27 Забелязва се, че
такива липсват от околността на сигурно локализираните македонски колонии в Тракия
– Филипопол (Пловдив) и Кабиле (Ямбол). За сметка на това се откриват в близост до
вероятно функционирали пътни артерии, като например по долината на р. Места, по
направлението на трансродопския път и по долината на р. Марица, както и в близост до
прохода Троянови врата, при това – най-вече в ниските планински области. Една трета
от всички съкровища били открити по направлението от долината на р. Места към
долината на р. Марица и в района на прохода Траянови врата. Последното показва, че
може би в този район трябва да се търси центърът на най-сериозните смущения за
македонската власт в Тракия. За съжаление липсва уточнена датировка на монетните
съкровища, което би допринесло в голяма степен за разрешаване на спорните въпроси.
Все пак, по смисъла на наличните извори, изглежда, че към момента това е най-

22 Предполага се, че този Корагос бил идентичен с едно от останалите две лица със същото
име, живяли по времето на Александър (Heckel 2006: 95, № 3). От последните, единият служел
като стратег на Антипатър в Пелопонес (засвидетелстван единствено в събитие от 331 г.), а
другият, който вероятно също като споменатият в текста бил сред хетайрите, е известен само с
двубоя, в който загинал през 326/325 г., вж. Heckel 2006: 94, №№ 1-2 с извори и литература.
23 За превода на τü στρατüπεδον като „укрепление” вместо „войска” вж. Hammond 1987: 333.
24 Това лице не е известно от други извори, вж. Heckel 2006: 120, not. 314 който се съмнява в
предложеното четене, защото според него “the passage has something to do with the massacre of
guards, as the original editors, Claryse & Shepens 1985, suggested”.
25 Вж. за него подробната статия на Heckel 2006: 216-219 (Philotas, № 4). Важно е да се
отбележи, че първото споменаване на това лице е именно в похода срещу трибалите (Arr.
Anab. 1.2.5.).
26 В един отделен фрагмент от папируса с неясно място в целия текст се четял етнонимът
меди, вж. Hammond 1987: 342.
27 Представената карта (ОБР. 1) е по Илиев 2009 (под печат), където е приложена подробна
библиография. Вж. и бележката относно разпознаването и датирането на монетите на Филип ІІ
у Драганов 2000: 89.
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вероятното направление на придвижване на Александър ІІІ и неговата войска през 335
г. пр. Хр.28

Едновременно като положителен и отрицателен аргумент в подкрепа на
изказаното предположение може да послужи един много интересен – за съжаление
фрагментарен – епиграфски паметник от Филипи, датиран към зимата на 335/334 г. пр.
Хр.29, който представя текста на решение относно владеенето на някакви земи и блата
от жителите на града, издадено от Александър ІІІ.30 Съобщава се за две пратеничества
до македонския цар, като самият надпис, както се предполага, бил поставен между
двете. Решението на Александър било представено на гражданите от Филотас, който
се идентифицира със споменатия от Ариан (Anab. 1.2.1), и осъществяването на този акт
се свързва с връщането на същото лице назад към приморските градове за отнасянето
на плячката от битката при т. нар. Хемус.31 Впрочем,  самият надпис може да бъде
свързан с цитирания по-горе текст на папируса именно чрез допълването в третия ред
на имената в акузатив [Φιλþ]ταν καp [ΛεοννÜτον], което обаче (неизвестно защо) не е
направено от Хемънд.

Представеният текст, без да уточнява категорично спорните въпроси, свързани с
похода на Александър ІІІ в Тракия, акцентира върху два важни – макар и фрагментарни
– извора, което показва, че проблематиката и в бъдеще ще бъде обект на проучвания.
Съзнателно беше пропуснат широко дискутираният въпрос за локализацията на
Дионисовото прорицалище в Тракия, понеже последното по никакъв начин не
допринася за уточняването на трасето на този поход. Основната причина за това е
широкият ареал, в който се търси прорицалището. Не по-малко важно в случая е
несигурното му свързване с разгледания тук поход, без да са посочени аргументи за
отхвърлянето на евентуално посещение по време на по-ранния поход (през 340 г. пр.
Хр.) на Александър в Тракия, срещу медите, за който съобщава Плутарх (Alex. 9).32

Приложените данни позволяват да бъде предположено с относителна сигурност
само общото направление на движението на Александър ІІІ и неговата армия в Тракия.
След като тръгнал от Амфиполис, Александър, както изглежда, най-вероятно поел на
север по долината на р. Места. Независимите траки, поради превъзходството на
македоните, се оттеглили на стратегическа височина, която трябва да се търси или в
района на Северозападните Родопи, край горното течение на река Места, в посока към
долината на р. Марица, или в района на прохода Траянови врата; т. е., в района, който
нерядко антични писатели причислявали към Хемус. Състоянието на изворите обаче не
позволява да бъдат изказани предположения за по-детайлните аспекти на похода,
чието уточняване остава в надеждата за привличането на нови извори.

28 Филип ІІ предприел мерки за осигуряването на този път, доколкото може да се съди от
крепостта край Калива, чийто строеж се поставя по негово време, вж. литературата у Iliev 2010
(in print).
29 Предложена е и друга датировка, вж. изданията на надписа в SEG, 34: № 664 и Meletemata,
22, Epig. App., № 6.
30 Hammond 1989: 156; Idem 1990: 167 sq.
31 Hammond 1990: 173.
32 Вж. за това прорицалище най-подробно у Тачева 2007: 251 сл. Информацията за похода
срещу медите е разгледана най-детайлно у Hammond 1979: 558.
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ОБР. 1: Съкровища, съставени само от монети на Филип ІІ (по Илиев 2009).
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ГЕОРГИ МАДЖАРОВ - ОБЩЕСТВЕНИК И ПОЛИТИК ПО ПРОИЗХОД И ПО
ПРИЗВАНИЕ

Анна Илиева

Георги Маджаров е едно от малко познатите имена на българския ХХ век. Това е
и повод и благородна амбиция на настоящето съобщение да ангажира вниманието на
научния форум върху житейските дела и на един „характерен” българин – воин,
дипломат, политик, общественик и столичен кмет. Синът на големия наш държавник
Михаил Маджаров е сред многообещаващите представители на онази българска
генерация, която бе орисана да мине през ада на три войни, но и да възстановява
разсипаното от тях народно стопанство, държавен живот, но преди всичко нараненото
достойнство на нацията1. Той е внук, наследник на легендарния водач на въстанието от
1876 г. - Георги Бенковски. Да носиш дори частица от буйната кръв на Бенковски е знак
на природата, която поставя пред истинските, достойни люде неизброими задължения.
Но в неговите родови корени откриваме и друга фигура – тази на копривщенеца х. Иван
Маджаров - създател на едно от емблематичните за нашето възраждане занаятчийско-
търговско сдружение - Масърска компания. Както своя баща, а в някои отношения дори
повече от него, Георги Маджаров органично съчетава буйната кръв, решителност и
воля на Бенковски с финансовия и търговски нюх на копривщенските търговци в
Цариград и някогашните еленски първенци, сред които произхожда Мария Маджарова.
Към тези традиционни добродетели от миналото, логично се вплитат типичните за
новото поколение и обществена среда, модерно европейско образование, възпитание,
културни и социални ценности и идеали.

В настоящето съобщение са използвани статии и материали от съвременния
печат. На този етап на проучването не са използвани архивни източници, които биха
обогатили и конкретизирали факти и събития от биографията на Г. Маджаров и
отговорили на множеството неизяснени въпроси около неговия трагичен край. Подобен
подход обаче има предимството да се погледне към личността от позициите на
обществото, на разните партии и техните вестници.

Георги Маджаров е роден в Пловдив на 28 март 1892 г. Традиционното за
българин име в семеен план е натоварено с много емоции, спомени и надежди. Той се
ражда, когато неговият баща е на първо място в списъка на най-непримиримите
противници на тогавашното политическо статукво. Когато стражари и тайни агенти на
Стамболовата милиция „охраняват” неотлъчно дома на бившия румелийски министър,
ревностно следят всяка стъпка на неговите близки. В Пловдив М.Ив.Маджаров живее
почти 15 години. Там създава семейство, неизменна част, от което е Нона Хлътова,
майката на Бенковски. Тук се раждат и прекарват първите си години децата, създават
се лични и семейни връзки, които се запазват и след преместването в столицата, ярки
политически приятелства и омрази.

След падането на Стамболовия режим пловдивското гражданство изпраща
М.Ив.Маджаров в VІІІ ОНС, а през декември 1894 г. е избран за министър на общите
сгради, съобщенията и площите в кабинета на д-р К. Стоилов. Семейството се
премества в София през лятото на 1895 г., когато Георги е едва тригодишен.

М. Ив. Маджаров е сред основателите, водачите, идеолозите и историците на
Народната партия, първосъздател на българската държавност. В лицето на Георги и
по-рано загиналия Иван Маджаров, откриваме доказателство, как първото поколение
български политици възпитава и образова своите наследници, така че да оставят своя
собствена диря в обществото. „Синовете бяха голямата гордост на баща ми... Но в

1 Трето българско царство, Историческа енциклопедия, 1878 – 1946, С., 2004, с. 43; Мир, 7912,
13 ноемв.1926.
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детството и юношеството им, той беше много взискателен... Той прикриваше своята
привързаност със строгост... Всеки един от синовете се развиваше по свой път, но
притежаваше родствени добродетели – отговорност, трудолюбие, почтеност, пише
Анна Каменова. Баща ми имаше чувство за отговорност и искаше да го види и у нас”. А
ето как изглежда Георги Маджаров през погледа на един съвременник: „Онова, което
дава най-правилната характеристика на неговата дейност е справедливостта и
законността. От тези добродетели той не отстъпи нито за миг. В неговата дейност
между проекта и осъществяването не минаваше много време, защото Георги Маджаров
беше човек на творчеството, на положителната работа”2.

Буен, властен, амбициозен, директен в оценките за околните, търсеща натура,
изключителен математик, с явни пристрастия при това към политическата география и
картографията, способен да се отдава дълги часове на любимите си занимания – такъв
остава той в спомена на близките през ранните си години. Към училищните занимания
се прибавят уроци по френски, английски и руски език. Рационален винаги,
М.Ив.Маджаров предпочита децата да се обучават от чужденки, живеещи в София,
дори да квартируват на „Славянска”. Целта е не само да се научават граматическите
правила и лексиката, но и характерните начини на общуване, говоримата реч, да се
усвояват културните и литературните ценности на напредничавите нации. Ако съдим по
писмо 1913 г. по това време той владее писмено шест езика3.

Георги Маджаров се ражда и живее в дом, където за партийни борби, избори,
закони се говори, спори, пише постоянно. През годините бащината къща се превръща в
необявен партиен клуб, неофициална редакция на партийния вестник „Мир”.
Маджарови са обвързани „партийно” и по силата на роднински връзки.
„Парламентарният лъв” Теодор Теодоров е брат на Мария Маджарова, а сестрите й,
съпруги на С.С. Бобчев, Г. Губиделников, Никола Буров. Интересът към заниманията на
бащите и обществените дела навлизат в света на Георги Маджаров в една твърде
крехка възраст. Иван и Георги Маджарови завършват класическия отдел на Софийска
мъжка гимназия през 1904 г. и 1909 г. По данни на училищните архиви с пълно
отличие4.

Не навършил 18 години, есента на 1909 г. Георги Маджаров заминава за Париж,
където за три години завършва курса по право в Сорбоната и слуша лекции по финанси
в Свободния Университет. Сам признава, че предпочита да създава контакти и да се
движи сред „френски среди”, както и връстници от славянските общности. Той е
българският председател на „Словено-френското дружество”. М Пиляцки коментира: „...
Горд славянофил, той има това предимство пред много славянски дейци, че знае да
намери границата, да бъде справедлив и лоялен към всяко славянско племе... Още при
обучението си в Париж освещава на славянството ред сказки и статии”. Участва в
издаването на вестник на студентите – славяни, с които се популяризира славянската
идея сред френското общество. Той успява бързо да се впише в една наистина
различна действителност и да прояви качества, характерни за най-добрите страни на
неговата личност – „една от ония импулсивни натури, които са способни да си пробият
път, да застанат начело и да водят”5.

Завръща се в България в навечерието на Балканската война и се записва
доброволец. Зачислен е към І-ви конен полк. С отделението си стига до Мраморно море
/Родосто/ и остава там до края на войната. През април 1913 г. е произведен ефрейтор.
По същото време вероятно за смела акция в тила на турците е награден с войнишки
кръст за храброст. В боевете през 1912/13 г. фамилията изпраща трима млади
високообразовани мъже. Връща се само един. Д-р Михаил Войников, известен юрист,

2 Каменова, А. Напиши за този род, С., 1995, с.102 – 103, 109.
3 Каменова, А. Откъснати страници, С., 2008, с.33, 48; Мир, 7617,7618, 13,15 ноем.1925.
4 Юбилейна книга на Първа Софийска мъжка гимназия, С., 1929, с.78, 87; Стоилов, К.
Дневник, т.ІІ, С., 2001.
5 Полско-български преглед, 1921, кн.4, с.28-29, 141.
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съпруг на голямата дъщеря и баща на единствения внук на Маджарови е убит на 27
ноември 1912 г. при Чаталджа. Поручик Ив.Маджаров загива при с. Лахна на 21 юни
1913 г.6 След подписването на Букурещкия мир Георги Маджаров постъпва в Школата
за запасни офицери и излиза с чин подпоручик от запаса. Започва адвокатска практика
и търси място на общественото поприще, продължавайки семейната традиция. През
1914 г. съставя „карта на славянските земи”. На нея границите начертава, според
етническите и исторически граници на славянските племена. Разпространява я лично.

През ноември 1913 г. Г. Маджаров отново е в Париж като специален
кореспондент на в. „Мир”. Отразява публичните прояви на видни френски
интелектуалци и защита на българската кауза сред злополучната Втора балканска
война. Среща стари познайници и нови приятели. В кореспонденцията, подписана
„Г.Бенковски” дава израз на задоволството си от успеха на лекциите във френската
столица.

На 1 юни 1914 г. започва да излиза вестник „Дума” трибуна на просъглашенските
среди на българския политически, интелектуален и финансов елит. Като специален
кореспондент на вестника, на 2 август 1914 г. /ст.ст./ Георги Маджаров пристига в Ниш,
където след влизането на Сърбия във войната са преместени всички официални
учреждения, пресата и интелектуалния свят. На 5 и 8 август излизат неговите
кореспонденции „Сърбия и Балканското съглашение” и „Сръбските държавници за
сръбско-българското споразумение”. Първата прави анализ на предложенията на
Антантата към Сърбия и съседните й страни, както и на моментното разположение на
политическите сили вътре в страната. В следващия цитат са концентрирани основните
идеи и възгледи, които се придържат и  по-късно.” Всички сърби осъзнават, че Сърбия
сега е в тежко положение, както беше България през 1913 г., заградена от три огъня –
Италия, Румъния и България. Тя трябва да побърза да отстъпи на един, за да не остане
без всичко. И ПОНЕЖЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗРЕШИ ЦАРИГРАДСКИЯ ВЪПРОС И
РУМЪНСКАТА НАМЕСА, ТО ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ „БРАТСКА БЪЛГАРИЯ”. Това,
което е мъчно за всеки сръбски държавник, то е че не влиза в преки преговори с
България и не отстъпят директно нея, а се принуждават да отстъпят на Четворното
Съглашение под неговия натиск.” Втората част от кореспонденцията е интервюта с
трима влиятелни министри, представляващи различни течения. Анна Маджарова
записва в дневника си на 27 с.м.: „Гео беше десетина дни в Ниш като специален
кореспондент на „Мир” и „Дума”. Той спечели вече доста известност.”  Остава разбира
се и съмнението само журналистическа ли е мисията на сина на българския
пълномощен министър в Лондон, човек с голямо влияние и авторитет сред сръбската
дипломация и журналистика?

През април и май 1915 г. в „Мир” публикува на уводно място три статии, които
подписва отново като Георги Бенковски. В тях с характерната си прямота и
категоричност защитава своите разбирания в решителен за страната момент: “Между
двете перспективи, които ни се предлагат, изборът трябва да падне върху намесата...
Българската намеса е само въпрос на време и всички агитации в полза на
неутралитетите са празни фрази, много опасни, за жалост, по отношение психическата
подготовка на нашата неизбежна акция.” Доразвива се и актуализира тезата, че
главната цел на нашата военна намеса е превземането на Цариград и една наша
победа с историческа и морална стойност за нас, би решила балканския въпрос в
българска полза, а при това би довела до по-скорошен край на войната.

На 12 април влиза в спор с влиятелния радославистки министър Дим.Тончев. На
изказаното от него мнение: „Когато нашите интереси бъдат застрашени, ние ще се
намесим”, Маджаров противопоставя своите аргументи в полза на незабавната намеса
на България във войната на страната на Антантата. „Като чакаме, ние само рискуваме
да стане късно...”.

6 Маджаров, М. Дипломатическата подготовка на нашите войни, С., 2003, с.185; Абрашев, П.,
Дневник, С., 1995, с. 125; Юридически преглед 1914, кн.2 с. 84-85, 1912, кн.10, с.,622.
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На 23  юни с фамилното си име публикува последната статия преди да бъде
мобилизиран. Тя носи символичното заглавие „Истината преди всичко” и представлява
обобщение на неговите публични и публицистични изяви в навечерието на Голямата
война. „Когато се печата българската зелена книга и истината блесне, то
/правителството/ не може да се извинява, че не е знаело и че не е предупредено. Но
тогава ще бъде късно; каква полза ще има от Анкета и Държавен съд, когато злото не
може да се поправи. Защото, нека не забравяме, че има моменти невъзвръщаеми, че
има грешки непоправими”. Скръбни размисли и жестоки предчувствия, неприлягащи на
неговите 23 години.

От Лондон, после от Петроград, М. Ив. Маджаров и семейството със симпатия и
задоволство следят общественото поведение на своя вече единствен син и брат.
Старият политик и публицист оценява по достойнство изявите на своя син „силата на
аргументите” в тях. На 5 август Анна Маджарова пише: „Без да ти правя комплименти,
ама мисля, че си от малцината българи, които разбират положението. МОЖЕ БИ И
ДРУГИ СА НА ТВОЕТО МНЕНИЕ, НО ТИ САМО СЕ РЕШАВАШ ДА НАПИШЕШ СВОЕТО
МНЕНИЕ, ЯСНО ДА ДЕФИНИРАШ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ”7.

През октомври 1915 г., когато близките се завръщат от Петроград в София,
Георги е вече на фронта. Събития и подробности около този период от живота му
откриваме в публикуваната наскоро част от семейната кореспонденция. Първото писмо
носи дата 7 октомври 1915 г. /ст.ст./, а последното 1 октомври 1918 г.  Сведенията,
които получава чрез писмата, допълнени от нелегално получаваните вестници,
задоволяват донякъде интересите към ставащите в тила събития, дават „храна” на ума
и енергия на неговата чувствителна и динамична натура. В свободните часове пише
статии, които се надява с посредничеството на семейството и приятели да достигнат до
пресата8.

След края на войната Георги Маджаров става председател на Цензурната
комисия. Дневниците на някои от българските делегати на Парижката мирна
конференция съдържат уточняваща информация за пътуванията на Г. Маджаров до
Париж през лятото на 1919 г. като дипломатически куриер. Г. Маджаров пристига в
Париж на 14 август и остава до 25 с.м.  На 2 август там дочакват идването на Ив.  Ев.
Гешов. С него са свързани очакванията за по-благоприятно отношение на страните –
победителки към България. Ето какво записва В. Ганев в дневника си на 14 август 1919
г.: „Веднага след обед изслушахме Г. Маджаров /Георги/, дипломат, който дойде като
куриер от София още като четяхме изложението по сръбските искания. И когато
разказваше за нашите работи нещо родно и топло обвиваше всичките ми мисли, цялото
ми съзнание. Г. Маджаров ни разказваше всичко по-важно от София. Приятно ни бе да
чуем, че редът и спокойствието били запазени и устоите на нормалния живот,
психологически и обществени, се засилват. Изборната борба вървяла нормално, даже
вяло. Но тревогата е само в скъпотията. След това четохме донесените от София
писма,  главно до г.  Гешев по мисията му в Лондон.  Г.  Маджаров лично участва в
съставянето на френския превод на представените документи и ги познава в детайли.
В личностно-психологически план едва ли би се намерило по-подходящ емисар, защото
добре познава силните и слаби страни на двамата лидери на Народната партия. С него
са свързани и надеждите на фамилията, силно обезпокоена за разклатеното
емоционално и физическо здраве на министър-председателя Теодор Теодоров. В края
на септември Г. Маджаров отново прекосява опасните пътища на следвоенна Европа
като дипломатически агент9.

През юни 1920 г. е изпратен като шерже д`фер в Лондон, за да възстанови
закритата през 1915 г. българска легация. Назначението на този стратегически пост,

7 Каменова, А. Пос.съч., с.56-58; Пеев-Плачков, Ив., Из гънките на миналото, С., 1995, с.125;
Дума,бр.37-38,5-8 авг.1914.
8 Каменова, А. Пос.съч., с.130-134,152.
9 Ганев, В., Сарафов, М. Дневник, С., 2005, с.10,39,102,108.
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заеман дълги години от М. Ив. Маджаров, е признание на вече доказаните качества на
дипломат, но и на човек със собствена позиция. През ноември с.г. е преместен във
Варшава. На неговата енергичност и дисциплинираност се разчита да организира
официалната визита на министър-председателя Ал. Стамболийски в Полша и да
подготви отварянето на дипломатическо представителство. Извършва без помощник
консулската и политическа дейност. Стамболийски пристига на 25 декември 1920 г.
Според „Журнал де Полен” Г. Маджаров става посредник между него и полското
общество. Освободен е през февруари 1921 г. На 8 април с.г. официалните власти
дават прощална вечеря за българския дипломат, който им връща жеста на 10 с.м. Е.
Дамянова, която се позовава на полския агент в София. Т. Грабовски смята, че
оставката на Маджаров става под натиска на водачите на опозиционния блок, най-вече
на Народната партия, на която е член. Действително поредица изказвания на Ал.
Стамболийски в Краков и Варшава по основни въпроси на вътрешната и външната
политика на правителството влизат в рязко противоречие със социалните и
икономическите разбирания на Маджаров в личен план. По природа прям и откровен,
това би могло да предизвика оттеглянето му от заемания пост. За интелектуалните и
дори официални среди в Полша слуховете за предстоящата смяна предизвикват
учудване и те деликатно споделят, че: „г. Маджаров е пръв удобен случай, под каквото
и да е качество, ще се върне в Полша, която винаги ще го поздрави с радост”10.

Полша и поляците поставят акцент в кариерата на Георги Маджаров,
предпочитания, които имат отношение към специфичното място на личността в своето
съвремие и за историята. Уважението, респектът към страната на Мицкевич и Коперник
и още толкова светила в световната история и култура, са вплетени емоционално в
неговите родови корени. Това е собствения негов прочит на идеята за славянската
взаимност, споделяна в семейната и социална среда, след която се възпитава. Още в
Париж той е завладян от патриотичния порив на своите полски приятели. Полша и
поляците, техните проблеми и реален живот, опознава преди всичко през
дипломатическата си служба във Варшава.

Георги Маджаров се завръща в София на 29 юни 1921 г. Подновява адвокатската
си практика и  се отдава на обществени занятия. Най-важното сред тях е работата в
полско-българското дружество. То е основано на 15 декември 1918 г. „по инициатива на
няколко видни софийски граждани”. Учредителите избират за негов пръв председател
М. Ив. Маджаров, за подпредседател от българска страна Б. Пенев и секретар Г.
Маджаров. Целите на Дружеството са да съдейства за сближаването на двата народа
на политическа, икономическа и културна основа, да разпространяват езика и
литературата; да формира „верни понятия върху българския народ между поляците и
да дава правилни сведения за Полша сред българите”. Справедливо е да отбележим,
че двете основни фигури сред учредителите са Боян Пенев и Георги Маджаров и всеки
в своята област и личностни качества проявява рядка всеотдайност и постоянство в
служба на каузата на Дружеството11.

На 10 юли 1921 г. бившият дипломат говори близо два часа сред авторитетна
аудитория от интелектуалци, учени, политически лица и дипломати на тема
„Впечатления от днешна Полша”. Интересът на слушателите се определя от личността
на сказчика, но и от широкия отзвук на събитията  около Полша сред обществото и
пресата. Маджаров очертава детайлна картина и анализира основни въпроси на
социално-държавния живот на страната и нейното международно положение. Сказката
представлява израз на желанието на младия политик да представя отчет за стореното
от него като български представител в тази страна, но и внимателен наблюдател на
реалностите в нейното ежедневие. Подобни обширни и аналитични отчети стават
практика за всяко по-значимо пътуване със служебен характер, независимо от

10 Дамянова, Е. България и Полша, 1918-1941,С., 1996, с.32-33.; Мир бр.6215, 6223, 16 февр.-
30 юни 1921; Полско-български преглед, 1921,кн.4, с.26-28, 141-143.
11 Полско-български преглед, 1918, кн.10, с.185-186.
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длъжностите, които заема. Макар строго да се придържа към събитията в Полша,
Маджаров се опитва да внуши чрез примери от нейната действителност полезни идеи
за българското правителство и общество като отдавна значимо на „тактичността и
мъдростта, с която поляците ликвидират постепенно старото и преминават без
сътресения към новото”. На същата тема Г. Маджаров говори и на 2 март 1924 г. Този
път актуализира и концентрира вниманието си върху финансовата реформа, която
осъществявана решително и последователно, стабилизира държавната хазна и
стимулира индустрията и търговията, въпрос актуален за България12. С  факти и
премери ораторът споделя тревогата последствията за европейския мир, които
произлизат от неразрешения въпрос за излаз на Полша на море, съдбата на Гданск и
Вевел, предчувствия, които се оказват жестока реалност на ХХ век. Темата, но в
светлината на мястото на Обществото на народите, се анализира в статията
„Обществото на народите и Полша”, писана през 1923 г. Георги Маджаров
представлява Дружеството на  официални чествания като Деня на Конституцията и
други прояви на полската и други дипломатически агенции в София. Организира
гостуването на полски учени, политически личности, журналисти, хорове в България.
Особено внимание отделя на идеята представители на разни социални слоеве лично
да се убедят, да припознаят страната му „такава, каквато е в действителност – страна
на мирния труд и култура, а не такава, каквато я представят заинтересовани наши
съседи – военнолюбива и вероломна”. В този смисъл са огромните усилия, емоциите,
които влага в организацията на екскурзиите на полски учители в България през 1922 г.
и на българските  в Полша през 1923 г. Той е водач на българската група и заедно с
председателя на Съюза на гимназиалните учители на 7 октомври 1923 г. дава публичен
отчет за посещението в салона на Славянска беседа.

На 6 ноември 1924 г. в тържествена обстановка на тогавашния пом.кмет на
София -Георги Маджаров е връчен полски граждански кръст за заслуги Полония
реститута13.

Той ръководи и комисията по обществените прояви и благотворителността към
Славянското благотворително дружество.

Включва се в дейността на опозиционния на земеделското правителство блок.
Истината изисква да кажем, че твърденията за активно присъствие в партийната
дейност като че ли са преувеличени. Името на Г. Маджаров не се открива сред
избраните в ръководните партийни органи, сред действените оратори на партийни
сбирки и събрания и изборни агитации. През Търновските събития от септември 1922 г.
е натоварен, заедно с Ат. Д. Буров, да организира охраната на опозиционния митинг.
Жестоко пребит от „цвеклопроизводителите”, се лекува повече от месец14.

В журналистическите си изяви се придържа към познатата тематика –
опасностите за мира в условията на следвоенна Европа и се концентрира върху
проблемите на националните и световни финанси. Показателна за неговите бъдещи
намерения е кратката бележка във в. „Мир” от 20 ноември 1921 г. Там пише: „Ако
наистина се налага създаването на специален закон за София като община, той трябва
да гарантира правата, осветени от Конституцията”. В характерния делови стил посочва
основните принципи, върху които да се основава закона. Разделя града на 5 кметства –
централно /вътрешен град/ и четири концентрично разположени, както е в действащия
закон. Предвижда и „втори пръстен” т.н. Голяма София, в която влизат
съществуващите селски общини. „Голяма София” образува отделен окръг и се
управлява от назначен от правителството управител и общински съвет. Публикацията
потвърждава привързаността на младия юрист към идеята за синхронизация на

12 Полско-български преглед, 1922, кн.15, 25, с. 118-119, 199-200.; 1923, кн.19, 22, 31, с. 146-
147, 221, 179.
13 Слово, бр.489, 3 ян.1921.; Полско-български преглед 1922, кн.15, с.195-199; 1924, кн.7,
23,с.51-52, 136.
14 Мир, бр.6245, 2 март 1921; Полско-български преглед, 1922, кн. 25, с.158.
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действащите закони и гарантиране на тяхната стабилност15.  Тогава за пръв път той
загатва намерението си при определени обстоятелства да поеме предизвикателствата
на общинската дейност, в която реалностите на постигнатото и несвършеното трудно
се прикриват зад гръмки обещания и политическа реторика.

Георги Маджаров винаги е гледал на своя принос в управлението и
благоустройството на престолния град като част от програмата на екипа на трагично
загиналия на 16 април 1925 г. Паскал Паскалев. В сформираната от него седемчленка
през март 1924 г. Г. Маджаров получава управлението на І-во централно кметство и
дирекцията на трамваите.  На 24  юли с.г.  е избран за помощник-кмет и му е поверена
юридическата и изборна служба, архитектурно-кадастралното отделение, трамвайното
строителство и осветлението. След нелепата гибел на Паскалев е утвърден от
софийската организация на Демократичния сговор и в късната нощ на 9 юли с.г.
Централният столичен общински съвет избира своя най-млад член за кмет на София.
Изборът  не се приема еднозначно нито от собствените партийни среди, нито сред
опозицията. Намират се и такива, които открито призовават: „Г-н Маджаров е безспорно
един даровит, общественик, честен, енергичен, твърде деятелен, но той би бил много
по-полезен за България като дипломат, а не да опропастява бъдещето си в общината”.
И действително обстоятелствата са твърде сложни. Вътрешните противоречия сред
Демократичния сговор стават все по-ожесточени, положението на правителството на
Ал. Цанков все по-несигурно. Въпреки уверенията на самия Маджаров в Постоянното
присъствие и сред Общинския съвет не може да се говори за особено единодушие.
Показва го и гласуването на собствения му избор. В личен план отговорностите стават
още  по-големи предвид мястото, което заема неговото семейство в държавния и
обществен живот.  Само човек с твърда воля и дързост,  с ясни идеи за дейност на
новото поприще, личност с качества на водач и творец, би приел поста на пръв
стопанин на столичния град.

Новият кмет си поставя амбициозната цел да постави началото на „нов творчески
период във всяко отношение”, който през новата финансова година да надмине
творчеството на миналата. На Учредителната конференция на Съюза на българските
градове, той заявява, че най-напред самото население иска от общините „дейност и
творчество”, по-голям комфорт за себе си, по-голям ред и всеки да знае точно за какво
праща данък и тогава „исканията ще бъдат по-реални и за задоволяването на нуждите
ще бъде по-реално”. Изобщо думата „творчество” стои в основата на философията на
общинската политика на Г.  Маджаров.  И като че ли никой преди и след него не е
намерил по-точна дума за смисъла на съществуването на тази институция.
Откровеност, реализъм и постоянство са другите ключови думи в управленската
политика на Г. Маджаров: „Сигурно никой не се прави илюзии, че София може да се
благоустрои лесно, бързо и евтино. Много енергия, време и пари са необходими за
това”, заявява пред в. „Свободна реч”. Заявява още, че общината има свои конкретни
ангажименти към гражданите „от раждането до смъртта”. И именно затова тя не може
да се възприема като “поле на политически идеи /с малки изключения/ и лични амбиции
/освен службогонството/”16.

По общо мнение високообразован и интелигентен, новият кмет има предимството
да познава добре практиката и законодателството, по които се управляват водещите
европейски столици, познава лично видни общинари, дипломати, политици. А това че
владее няколко от европейските езици, богатата домашна библиотека помагат да се
ориентира в детайли за най-полезните идеи при нашите условия. Строг привърженик на
прекия контакт на общината с гражданството, по негова идеи и с материалната
поддръжка на Общината на 12 юли 1925 г. започва да излиза полуофициозът
„Столичен общински вестник”.

15 Мир, бр.6446, 20 ноемв. 1921, Г.Маджаров, Автономията на столичната община.
16 Свободна реч, бр.384, 12 юни 1925 ; Столичен общински вестник, бр.1429, 2 септ.-4
ноем.1925, Епоха, бр. 863, 26 юни 1925.; Общинари, бр.9, 20 юни 1925.
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Откровен, чужд на всякаква демагогия, с риск да си навлече омрази и неприязън,
той защитава тезата, че общинските управници и гражданството носят своите
собствени отговорности за решаване големите проблеми на града, както е случая с
тежкото хигиенно състояние на София. Става въпрос за статия, публикувана в „Слово”
на 7 юли 1925 г. В нея оставя читателя сам да направи изводите при съпоставката на
строителната дейност в Цариград и Берлин и начина, по който това става у нас. На
въпроса може ли така да стане и в България – отговаря, че за това са необходими
няколко прости неща – когато начело застанат хора с чувство за естетика,
възприемчивост и кураж, метод на работа. И когато издаваните заповеди не оставят
само „мъртва буква”. Сам се опитва да стори това със серия заповеди, основаващи се
на по-високи глоби за нарушителите, както и с децентрализация на основните общински
дейности. Със дата 18 август 1925 г. възлага на районните кметства събирането на
основните данъци, глоби и такси.  Новаторската практика на кмета среща одобрението
на персонала, който вижда в това началото на отдавна чакана стъпка към
самоуправление. По въпросите на децентрализацията Г. Маджаров говори и на
Конференцията на европейските градове в Париж и на Учредителната конференция на
Съюза на българските градове. И така още веднъж доказва, че при него пътят от
идеята и думите до реализацията е необичайно кратък за нашенските условия17.

Настоящето съобщение не предполага детайлно представяне делата на
столичната община при управлението на екипа на П. Паскалев – Г. Маджаров.
Естествено обект на внимание са събития и факти, които в една или друга степен могат
да го разглеждат като отправна точка към социалното и културно модернизиране на
българската столица между двете световни войни. Същевременно трябва да дадат
представа за творческото мислене, енергия и амбиции на един действително дързък
кмет – новатор.

Още като член на Седемчленката Г. Маджаров се ангажира с работите по
разширяване и модернизация на трамвайната система като най-пряк и ефективен път
за напредъка на града, чието население „за 20 години се е увеличило двойно и което е
по-страшно – учетворило по пространство”. На 11 юни 1925 г. Маджаров обявява, че
възглавяваната от него администрация ще открие през този летен сезон „двойната
линия до Княжево, която се строи като железница, и трамвайната линия до Гробищата
и Захарна фабрика”. И това се случва. На 28 юни в присъствието на министри и
многобройното гражданство митрополит Стефан освещава новопостроената линия,
която свързва центъра на града с околните /тогава/ общини в полите на Витоша. На 16
септември в полунощ тръгват първите коли на другите две линии. „Между другото”
същия месец завършва удвояването на линията за Подуене. В „Някога в София” Хр.
Бръзицов отбелязва: „Най-шумната и недостойна беше картината на трамвая за
Княжево, рисуван от карикатуристите с хиляди уши. Положението не се подобряваше.
Едва когато кметът на София Георги /Гого/ Маджаров създаде „Електрическата
железница” между София и Княжево получи се прилична картина”18.

Като помощник-кмет и завеждащ юридическата служба Г. Маджаров
представлява интересите на общината във водения от години спор с белгийската
фирма концесионер на електрификацията и трамвайната система в София. На 20
ноември 1924 г. след завръщането си от Париж, където е командирован заедно с кмета
Паскалев, той прави впечатляващо изложение пред Общинския съвет за извършеното
там. Дори винаги недоволната опозиция е принудена да признае, че „делегацията е
извършила огромна работа”. В качеството си на адвокат Г. Маджаров представлява

17 Бързицов, Хр. Д., Някога в София, С. 1970, с. 62, 63; Столичен общински вестник, бр.2, 22
юли 1925; Слово, бр.920, 1006, 1009, 29 юли, 11, 14 окт. 1925; Общинар, бр. 17-18, 10 септ.
1925.
18 Бързицов, Хр. Д., Някога в София, С. 1970, с. 62, 63; Столичен общински вестник, бр.2, 22
юли 1925; Слово, бр.920, 1006, 1009, 29 юли, 11, 14 окт. 1925; Общинар, бр. 17-18, 10 септ.
1925.
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общината на съдебните заседания на Арбитражния съд през 1925 г. Като кмет
поддържа активни контакти с представителите на фирмата и белгийски дипломати в
София. През август 1925 г. излиза окончателното решение по делото за осветлението,
а на 1 януари 1926 г. по трамваите, в които интересите на общината са максимално
защитени.

Веднага след избора си Г. Маждаров обявява пред гражданството намерението
си до края на годината да влезе в действие юзината при с. Симеоново. През септември
потвърждава: „Водата от Бистрица и електрическата енергия от Симеоново трябва да
дойдат тази зима на всяка цена”. Разстрелът на 13 ноември разстройва сериозно
строежа на тези социални обекти с жизнеутвърждаващо за населението значение19.

След като Народното събрание приема специалния закон за Рилския
водопровод, общината увеличава финансовата си подкрепа за предприятието,
формира се специализирано звено към кметството, през август нейни представители
влизат в общинско-държавния комитет по контрол на строителството. През август е
публикуван и първият отчет за извършеното по разните обекти на съоръжението. Два
дни преди покушението Г. Маджаров присъства на скачването на първите тръби на
отсечката от Бистрица. Десетина дни преди това на Бургаското пристанище акостира
кораб с първата пратка тръби за грандиозното съоръжение20.

Особено място в широката благоустройствена политика на Общината заема
павирането и трасирането на улици. Кметът води активни разговори за сключване на
значителен заем. Със средствата от него за няколко години трябва да се извърши
революционна промяна в канализацията и благоустрояването на всички части на града.
В края на август Г. Маджаров предоставя на общинските съветници и гражданството,
базата върху която води преговорите за заема. Честите критики в печата и сред
гражданството, кметът коментира като лишени от политика, естествени и желани от
общинарите, приема ги като знак „че гражданството става все по-взискателно, като
вижда че се работи и очаква повече”.

Добронамереният, акуратен историк не може да не бъде респектиран от
решителността, последователността и рационализма, с който този млад управленец
успява да наложи волята си и да реализира в предварително обявените срокове важни
за града обекти. При това разполага със значително ограничени средства. И най-вече
заради краткото време, което съдбата му е отредила да осъществява дръзките си
замисли за реформи на общинската администрация, финанси и законодателство.
Георги Маджаров обаче има шанса да доведе до краен успех идеята на своите
предшественици за създаване на Съюз на градските общини, които да обединят
усилията си за реализиране на истинска децентрализация и самоуправление на
местната власт. Най-младият сред основателите на Съюза на българските градове се
оказва и най-влиятелната фигура на Учредителния конгрес на Съюза през октомври
1925 г. Избран е за негов пръв председател. Както отбелязва В. Колев, неговата смърт
разстройва задълго дейността на Съюза и реализацията на целите му21.

В ранните часове на 13 ноември 1925 г. българската столица е шокирана от
вестта за убийството на своя пръв гражданин. Малко след 8 часа и 30 минути на
двадесетина метра от сградата на Централното кметство бившият полковник Тома
Томов, наскоро уволнен като управител на Централната баня, застрелва из засада, в
гръб 33-годишния Георги Маджаров и се самоубива. „Дневник” е принуден да признае:

19 Столичен общински вестник, бр.10,11, 19, 22 авг. 1923; Общинар, бр.7 31 дек. 1924;
Сердика, бр.1, март 1937, с.44.
20 Народ, бр.173, 6 авг. 1925; Слово бр.919, 27 юни 1925; Столичен общински вестник, бр.7,
12 – 13, 8, 29 август 1925.
21 Слово, бр.1036, 14 ноем. 1925, Георги Маджаров  като столичен кмет ; Столичен общински
вестник, бр. 18,26,30, 16 септ, 27 окт., 7 ноем. 1925; В.Колев, Идеята за общинското
самоуправление и създаването на Съюза на българските градове, В: Епохи, В.Търново,
1995,с.28 – 35.
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„Сякаш някаква огромна скала се е надвесила над София, носеща динамит и
разрушения”. В „Слово” Г. Кулишев пише: „Вчерашните изстрели недалеч от кметството
са покушение срещу устоите на културното общество; едно отрицание на всички
понятия на цивилизованите народи за човечност”.

Вестниците, близки до властта, предпочитат да се концентрират върху заслугите
на убития кмет „Неговата амбиция беше да направи от София един благоустроен град
и в краткия срок, който съдбата му предостави, той даде да се разбере, че наистина е в
състояние да изнесе докрай тази благородна задача”. „Столичен общински вестник”
нарича самоубийството на Томов проява на страхливец, който се бои от присъдата на
съда и обществото, а него самия „престъпник със закаляна съвест”. Официозът
„Демократически сговор” намира за необходимо да напомни, че „всеки уволнен
чиновник може да намери вестник, в който да хвърли обвинения като всеки озлобен
човек и редакторите не смятат да проверят тези обвинения преди да ги изнесат”.
Очевидно се визира вестник „Пряпорец”, който в навечерието на трагичния случай на
два пъти дава място на статии, изпълнени с обвинения срещу служители на Банята,
общинари и самия Маджаров в явно агресивен тон. По повод убийството в. „Народ” пък
задава въпроса: „Докога нашата интелигенция и в ежедневния печат ще разберат, че
подобрен начин на писане е вреден и опасен”. Впрочем този въпрос може да отнесе и
към народния избраник Кръстю Пастухов, който със светая-светих на българската
законност - Народното събрание си позволява да заяви, че за него е без значение кой
крив, кой прав в спора, по-важно е да констатира, че правителството за сетен път не е
успяло да защити живота на собствените си представители22.

На противоположения полюс са коментарите в либералния печат и вестниците
около влиятелния Съюз на запасните офицери. Според стамболовия „Свобода”: „Касае
се за вражда между столичния кмет Г. Маджаров и запасния полковник Томов, който бе
уволнен от първия, защото отказал да фаворизира безчестните служители”.
Радослависткият „Независимост” все пак изразява съжаление за трагичния край на
спора, в който Томов, жестоко засегнат от Кмета, изпаднал в „един душевен ураган, на
който не можал да се противопостави и сам станал негова жертва”. За „Утро” става
въпрос за „недоразумение” – за оскърбеното самолюбие на един стар воин, който е
избрал възмездието, в смъртта, която всичко лекува”. „Дневник” също поставя
ударението върху нараненото честолюбие и офицерска  част на запасния полковник и
философски заключава: „Убийство и самоубийство – значи грешка и престъпление”.
Въпреки оповестените още в обедните часове резултати от аутопсиите и заключенията
на следователя Б. Тодоров, някои издания позволяват да разпространяват измислени
истории за някаква „бурна кавга” и разменени изстрели между двамата, предшестващи
смъртоносните куршуми. В емоционална статия за в. „Мир” д-р Н.П. Николаев
разсъждава по вече споменатите въпроси: „Да оставим настрана, че жалката
партизанщина поиска да изкове от баналната история на един уволнен чиновник
оръжие срещу политическия противник... Българският офицер не може да убива
невъоръжени хора по улиците. Но каква нужда има да се разравя миналото в тоя
случай, когато жертвата е бил в миналото не по-малко храбър войник... Да отнемеш
живот на беззащитен човек, само защото не мисли като теб или не си могъл да го
убедиш в своята правота е низко, безчовечно, подло.

В общото вцепенение и страсти се явяват и първите съмнения относно
психическото здраве на убиеца Т. Томов. Още на 13 с.м. „Пряпорец” е склонен да види
в поведението му не само силно възбуждение, но и някакво психическо разстройство.
На следващия ден „Зора” пише: „Тепърва ще се разбере дали е наранено самочувствие
или знак на умствено умопомрачение”. Същия ден „Дневник” и „Утро” съобщават, че в
смъртния акт на бившия полковник е записана диагноза „шизофрения”. Напомня се
още, че в битката при Лахна през 1913 г. той е бил тежко ранен в главата и дълго е

22Демократически сговор, бр.624, 625, 13, 14 ноем. 1925; Мир бр.7617, 13 ноем.1925;
Стенографски дневници на 21 ОНС, ІІІ редовна сесия, 17 ноем.1925, с.99.
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лекувал. Н. Николаев определя деянието на Т. Томов като на „неуравновесен
честолюбец”.

На 13 ноември официозът „Демократически сговор” написва „ЧУЖДО НА
ВСЯКАКВА ПОЛИТИКА”  от /убийството/   показва грубостта на нашите нрави и
заслужава сериозното внимание на всички, от които зависи политическото възпитание
на нацията”. Колкото и да е парадоксално тезата за „неполитическото” убийство, пръв я
посочва сам Маджаров. В интервюто си от 31 август той отрича зачестилите критики
към общината да се дължат на „партийните борби за власт”. Предпочита да ги отдаде
на „психологически причини и национални характерни черти:” Ние сме народ
възприемчив, жаден за култура и цивилизация, ние вечно се стремим към по-добро,
към усъвършенствуване, но ние сме народ нервен... Тръгнем ли на зле, често падаме
духом, навеждаме глава и чакаме без усилия от наша страна благополучния обрат”,
заявява тогава Маджаров.

Тезата, че един бивш воин и уволнен чиновник посяга на живота на своя
началник в състояние на силна възбуда и психологически дискомфорт се налага във
времето не без внушенията на политическите фактори, които използват и пресата, за
да я наложат в обществото. Но свеждането на това зрелищно престъпление до
елементарна лична разправа, без да е известен нито един повод от интимно естество,
дава сериозни поводи за размисъл относно действителния характер на деянието.
„Дневник” насочва читателите си към редица събития, свързани с отделни групи и
личности в общината и най-вече прекия отговорник на Минералните бани пом.кмета Ив.
Дечев. В наредената от кмета Маджаров последна анкета авторът на обширния
коментар вижда опит да се спре упорито разнасяната сред чиновническите среди
мълва за личностна вражда между него и управителя на Банята. Още по-конкретни
стават обвиненията против Ив.  Дечев във в.  „Епоха”.  Там дори се твърди,  че
редакцията разполага с документи, които доказват как двуличното му поведение
катализира конфликта и води до кървавия  завършек. Разбира се остава и съмнението,
че с подобна персонификация може би се прави опит да се неглежира намесата на
други фактори и среди в създадената ситуация23.

Запасният полковник Т. Томов е назначен за управител на Минералната баня на
9 януари 1925 г. от кмета Паскалев по ходатайнството на народния представител
Кимон Георгиев и пом.кмета Н. Фтичев. През април по постъпили от Томов донесения е
назначена общинска анкетна комисия, която да разследва изнесените там факти за
злоупотреби. Комисията, ръководена от ресорния пом.кмет Ив. Дечев, намира
обвиненията за неоснователни като цяло. С подобен резултат завършват други две
финансови проверки през лятото. За да възстанови дисциплината и реда през август
Общинският съвет приема подробна разпоредба за организацията на работата и
дисциплината в предприятието. При все това, през септември то става обект на
внимание на печата. Недоволните служители използват за своя трибуна в. „Народ”, а Т.
Томов им отговаря в „Демократически сговор” с пълна с гняв и недостойни за
обществен служител тон статия. От публикациите стават известни няколко интересни
факта. При управлението на Томов е подменен половината от персонала на Банята, до
крайност се изострят служебните отношения. Недоволните служители са отнесли
критиките си не само до Общината, но и до министъра на Вътрешните работи и
здравеопазването Ив. Русев. Още през август няколко общински съветници искат
отстраняването на Томов, но кметът Маджаров отказва поради липса на законови
основания. Назначената от него през октомври комисия, начело с помощник
юристконсулта на Общината, установява касови липси около 38 000 лв. и редица
нарушения. След като Томов отказва да бъде преместен на друга служба или да
подаде оставка, на 1 ноември 1925 г. кметът издава заповед за уволнението му в

23 Мир, бр. 7618, 15 ноем. 1925; Пряпорец, бр. 1255, 13 ноем. 1925; Народ, бр. 256, 257, 14, 16
ноем. 1925; Аз знам всичко, бр.7, ноем. 1925.; Зора, бр. 1920, 16 ноем. 1925; Независимост,
бр. 1366, 13 ноем.1925; Свобода, бр.86,87, 13, 15 ноем. 1925.
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интерес на службата. На 3 с.м. в „Прякорец” дава място на докладна записка на
уволнения управител от април с.г. В нея изнася данни за злоупотреби и неморални
деяния на своите подчинени, които според него били оставени без последствия. Кметът
Маджаров отговаря чрез „Знаме” на 6 с.м. Позовава се на „неприключеното
разследване” и се задължава да публикува изцяло текста на анкетата след нейното
окончателно завършване и призовава дотогава да спрат публичните спорове. Вместо
това на 11 с.м. отново „Пряпорец” излиза с публикация, в която уволненият чиновник
отправя нови обвинения, иска незабавно прекратяване на анкетата. Същия ден, както
става известно сред убийството, посещава управляващия предприятието, което издава
на вестниците „Утро” и  „Дневник”, ген. Шкойнов – един от видните водачи на Съюза на
запасните офицери. Два дни по-късно отекват зловещите изстрели пред кметството,
една колкото безсмислена, толкова жестока саморазправа, отнела два човешки
живота24.

Официалното дирене е поверено на следователя Боро Тодоров, известен със
своята безкористност и професионален опит. Но е прекратено само след няколко
седмици с мотива, че извършителят е известен и сам е  сложил край на живота си.
Отделна анкета образува Общинският съвет, за да изясни причините за убийството на
кмета Маджаров. Окончателните заключения на комисията са готови в края на
декември, но се приемат от съвета в края на  януари 1926 г. В резолюция от три точки
се констатира, че уволнението е извършено в границите на закона, изказва се почит на
кмета „станал жертва на дълга си”.  Отчита се и „възбуденото състояние”,  в което е
извършено престъплението. Настояването за издаване на специална брошура, която
да съдържа текста на резултатите от анкетата се отхвърля от болшинството в съвета
със съмнителния довод – липса на средства в общинската каса. Общо остава
впечатлението,  че каквито и да се подбудите за убийството на столичния кмет Георги
Маджаров, то трябва да бъде заклеймено като варварско и излагащо престижа на
страната. Ако се позовем на баналноизвестната фраза, че истинската оценка за
дейността на един управник дават резултатите от последващите избори, то
показателно е, че при общинските избори през февруари 1926 г. Демократическият
сговор получава отново подкрепа на населението и най-вече в Централния район,
където през 1924 г. започва общинската си дейност Георги Маджаров25.

С решението да се ангажира с твърде деликатната, пълна с опасности и
неблагодарности дейност в столичната община, Г. Маджаров доказва силата на своя
търсещ предизвикателства ум и характер на „истински ковач и творец”. Да предпочетеш
да останеш да работиш сред сънародниците си в изпълнени с бури и неизвестности
времена, вместо да заемеш привлекателното място на дипломат в чужбина, област, в
която отдавна е  получил признание и авторитет, на това са способни само личности
със здрави понятия за действителната стойност на понятия като „дълг” и „родолюбие”.
През краткия си живот Георги Маджаров се подчинява на размаха на своя неудържим
темперамент, но преминава през пътища, начертани от един рационален ум и повелята
на своя родов белег, за да бъде полезен на сънародниците си.

24 Знаме, бр. 249, 6 ноем. 1925; Пряпорец, бр.202, 245, 252, 14 септ., 2, 11 ноем. 1925,; Народ,
бр. 199, 17 септем.1925, Демократически сговор, бр.573, 12 септ.1925.
25 Свободна реч, бр. 557, 571, 5, 21, ян. 1926 ; Зора, бр. 1936, 1938, 17, 30 ян. 1926.
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ДЕЙНОСТТА НА КНЯЗ А. М. ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ ЗА ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО
НА БЪЛГАРСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ КАДРИ

Емил Инджов

THE ACTIVITY OF PRINCE A. M. DONDUKOV-KORSAKOV FOR THE SELECTION AND
TRAINING OF BULGARIAN ADMINISTRATIVE STAFF

Emil Indjov

Summary

After the death of B. Cherkasky head of the Russian civil government in Bulgaria was
appointed Prince A. M. Dondukov-Korsakov. He continued the main line of restoration of the
Bulgarian state administrative system. One of the most important issues is the selection and
appointment of the Bulgarians in the administration to take over state power on their part after
the withdrawal of Russian troops. Prince Dondukov-Korsakov contribute to the removal of a
substantial part of the master's component of the management, organizing specialized
training courses on the problems of the Bulgarian administration and staff for preparing the
first central government. After signing the Treaty of Berlin is occupied with the preparation of
the administrative staff of Eastern Rumelia.

На 3 март 1878 г. Руско-турската война завършва с победа на Руската империя.
На тази дата в градчето Сан-Стефано е подписан прелиминарен(предварителен)
договор между двете воюващи сили. В чл. 7 са определени началата на новото
управление на освободените български земи. Там е записано: „Въвеждането на новото
управление в България и надзорът за неговото прилагане ще се повери за две години
на един руски комисар. На края на първата година от въвеждането на новото
управление европейските кабинети – ако се счете за нужно и ако върху това се
достигне до известно споразумение между Русия, Високата порта и европейските
кабинети – ще бъдат присъединени специални делегати към руския комисар.”1 В текста
още е посочено, че едно събрание от български първенци, свикано в Пловдив или
Търново, под наблюдението на руския комисар и в присъствието на турски комисар, ще
изработи организацията на бъдещото управление на България.

В деня на подписването на Сан-Стефанския договор умира ръководителя на
руското гражданско управление В. Черкаски. През пролетта на 1878 г. за руски
императорски комисар е назначен княз А. М. Дондуков-Корсаков, който трябва да
довърши започнатото от своя предшественик по възстановяването на българската
държавно-административна система. Неговите задачи са определени с обща
инструкция № 30 от 10 април и допълнителна инструкция № 32 от 15 април 1878 г.

В общата инструкция № 30 е отбелязано, че княз Дондуков-Корсаков трябва да
се ръководи в своите действия от начертаните задачи в прокламацията при влизането
на руските войски в българските земи, където е посочено, че целта е не да руши, а да
създава, да не поражда разногласия сред населението, а да се консолидират неговите
елементи. „При прилагането на тези принципи Ваше Сиятелство ще бъде само
продължител на онази административна система, чието начало е поставено по време
на гражданското управление в България от Вашия предшественик княз Черкаский. Тя
се основава на възможно най-пълното развитие на общинското и окръжното

1 История на българите 1878-1944 в документи. т. 1, ч.1, С., 1994, с.12.
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самоуправление с избор на членове на съветите при безпристрастното участие на
християнски и нехристиянски елементи. Преди всичко чрез нея могат и трябва да се
осигурят местните нужди на населението, правилното разпределяне на лежащите
върху него задължения и безпристрастно отношение на съда още в първите му
инстанции.

Развивайки местното самоуправление по места, където все още не е установено,
Вие ще трябва да изградите и следните по-обобщени административни органи, новата
власт на които трябва изцяло да замени властта на бившето турско правителство.
Изграждането на тези органи в цялата им пълнота трябва да принадлежи на бъдещото
учредително събрание от видни хора на страната, а при настоящето временно
устройство трябва да се вземе под внимание преди всичко възможната им лекота и
необременеността със средства за населението. В този си вид, независимо от
губернаторското или санджакското управление, чийто характер е вече установен в
заетите от нас райони на България, на Ваше Сиятелство му предстои да създаде общ
за цялата страна съвет с отдели, които да съответстват на различните отрасли:
вътрешни работи и духовните, финансите, структуриране на армията, съда,
съобщенията, пощите и телеграфите, народното образование и канцелариите за общи
дела и дипломатически отношения.”2 С допълнителната инструкция е уточнена
структурата на Управителния съвет на руския императорски комисар. Предвидено е да
се състои от седем отдела: 1) Вътрешни работи; 2) Финанси и контрол; 3) Съдебен; 4)
Духовен и учебен; 5) Военен; 6) Пощи, телеграфи, съобщения и обществени работи; 7)
Канцелария за общи дела и дипломатически отношения, при която да се организира и
статистическо бюро.3

При провеждането на своята политика по отношение на местното
самоуправление княз Дондуков-Корсаков извършва промяна и в критериите за подбор и
назначение на българите в администрацията. Той, най-вече чрез системата на избори,
се стреми да изолира представителите на чорбаджийството от властта. Така на
проведените през месец юли 1878 г. избори за административни съвети на
чорбаджийското съсловие е нанесено поражение и неговото представителство е
намалено в местната власт. За постигане на тази цел княз Дондуков-Корсаков използва
дори властта на губернаторите,  които успяват успешно да се намесят,  влияят и
манипулират изборния процес. „В новия ни политически живот, пише дописник на в.
„Българин” от Търново, не можем да исками от нашите съотечественици правилност и
разумност на практични люде в такива свободоначални постановления, с жалост обаче
забележихме, че изборите, както станаха тука, имаха образ повече демагогически, а
никак демократически. Ний даже неможехме да разберем на какви начала те станаха,
като имами пред очи способа, по който Губернаторът, в правото си да избира, отхвърля
и потвърдява персонала на кандидатите, потърси нуждните сведения за характера и
способностите на представените кандидати, и по които сведения едни от кандидатити
исключи, а други потвърди; сичко това като земаме в съображение, допираме до
определеното заключение, че изборити бяха просто и само: Да стане Иван, за да седне
Стоян, и нищо повече.”4 Търновският губернатор Щербински, който в никаква степен не
е лишен от управленски административен опит се намесва пряко в изборния процес без
да се допита дори до вицегубернатора Др. Цанков и някои от по-влиятелните граждани.
Напротив, той се консултира единствено с Л. Каравелов, което показва линията на
предприетия курс към премахване влиянието на чорбаджиите в местната власт и
налагане на нови личности. Без съмнение бившият председател на БРЦК, известен с
ненавистта си към представителите на „старите”, е този кадровик, който може да
подпомогне руските власти и да препоръча личности от „противниковата” страна за
постовете в общината. „Г-н Каравелов още от Букурещ има своето съставено мнение за

2 Пак там., с.17-18.
3 Пак там., с.19.
4 Българин, бр. 79 от 10 август1878 г.
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българите. Според него, достойнити и способнити българи са само онези, които са
давали ръка и ухо на неговите агитаторски и революционни възвания и мисли; а сички
други са изедници и кръвопийци народни, туркофили и подлизурки, които треба
систематически да са нападат и да са изгонят из средината на народа ни и от сяко
общественно служение за напред.” – протестират неговите опоненти.5 Те се обявяват
срещу каравеловото разделение на българския народ на туркофили и патриоти, което
не трябва да бележи новите обществено-политически условия. „Не отричами ползата
на... неговите начала в своето им време, казват те, не отричами заслугити които
принесоха на народа учениците от неговата школа. Но те начала можеха да бъдат
добри и полезни за народа ни, до един известен степен, само в времято на изминалата
турска епоха. Днес са те гибелни... Днес ний са прераждаме сички в нов живот,
обличами нова дреха. Нямаме вече нито изедници, кръвопийци и предатели народни,
нито турколюбци и турски подлизници, както вече нямаме комитети бунтовнически, нито
чети бунтовнически, нито мъченици народни на въжето. Пред новото ни възраждание
тия проклетии и язви народни изчезнаха наедно с робството ни, и сега сички станахми и
сами равни, освободени граждани на България. Противното който мисли и проповяда,
трябва добре да знае каква пропаст отваря в средината на народа ни. Ний не вярвами
да има българин днес който да жалей за турския ярем. Да подържами противното, като
земами за база миналото, и да казвами на тогова изедник, на оногова предател, на
другий туркофил, то значи да въздигнем още от сега и да образувами постепенно по
сред нас една туркофилска след противонародна партия, която днес не съществува
освен в мозъците на агитаторити и демагогити от турската ера.”6

По повод на избора на лица в местната власт и дискредитирането на българи,
служили при предишната власт пише и Т.  Икономов:  „  Новият порядък състоеше...  в
това, че хората в управлението бяха нови: по-горните началства бяха руски, а в
съветите, съдовете и в общинското управление българи. Много от лицата, които по-
преди бяха начело на работите, бяха обикновено не само отстранени от всяко участие
в общите работи, но и дълбоко наклеветени и зачернени. Доста беше да е служил
някой си на обществото си при турците, за да бъде прозван за изедник, предател,
туркофил, чорбаджия”.7 Той изказва мнение,  че изборният принцип не е особено
удачен, защото новата власт може да се окаже в ръцете на недостойни хора. Затова е
необходимо създаването на централно управление, което да назначава лицата в
административните ръководства на областите и окръжията. „Необходимо е, пише той
на Евл. Георгиев, да се установи час по скоро таквози централно управление, при които
да се намерят най-добрите и честни българи и които да назначават главните лица за
управленията по областите и окръжията с право тези лица да си избират помощниците
и подчинените между местните жители...” 8

След изборите на много места в градските и селски съвети на бившите
чорбаджии им се налага да управляват съвместно с техните доскорошни опоненти.
Потвърждение на това е една дописка от Берковица, която предава сведения за
наскоро проведените избори. В нея четем: „Чорбаджиите с помощта на о.
Архимандрита Харитона сполучиха да влезната в привременното управление... Както и
да е, дойде време да се учредят нови съвети и по-наредени. В техния състав влязоха и
от двата елемента: чорбаджийски и плебейски.”9

В Сливенска губерния почти всички служби попадат в ръцете на т.нар. „червени
пояси” – хора с бунтарски дух, неграмотни, но смятащи себе си годни да управляват –
както заявява Хр. Стамболски. В градове като Карлово, Брацигово, Панагюрище,

5 Пак там.
6 Пак там.
7 Икономов, Т. Мемоари. С., 1973, с.165.
8 Тодоров, Г. Цит.съч., с.83.
9 Манолова, М. Цит. съч., с.112.; Тодоров, Г. Цит. съч., с. 107.
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Пазарджик властта остава в ръцете на бившите революционни деятели, известни със
своите либерални възгледи.10

Но тенденцията за налагане на представителите на „младите” в местната власт
на всички места, и особено във всички бивши революционни селища, не успява.
Например в Ново село, един от центровете на Априлското въстание  в Първи
революционен окръг, местната власт отново остава в ръцете на старите чорбаджии,
начело с Пенко чорбаджи. По повод на борбата между „старите” и „младите” там Хр.
Самарджиев пише: „...Настъпи, дето се казува, война между двата лагера. С всеки нов
ден въздухът се нажежаваше. Завърналите се заточеници се мъчеха да съберат около
себе си поддръжници. Почнаха да се чуват открито гласове, че за такива бунтовници
нема място в Ново село – да вървели да живеят по други селища и паланки, дето не ги
знаят какви са... С една дума, връх взеха чорбаджиите...”11

Независимо, че представителите на чорбаджийството постепенно слизат от
политическата сцена не трябва да се отрича ролята, която изиграват през първите
месеци на възстановяване на българската държавна власт. Основна причина за този
процес е успешното дискредитиране на миналото  поведение на техните
представители, изразено в много случаи във вярна служба към османската власт.
Новото време налага нови методи на управление, които изискват нови хора, които
произлизат и от средите на доскорошните опоненти на чорбаджиите. Но пълното
отстраняване на някои способни кадри от техните редици на много места първоначално
довежда до назначения на все още некомпетентни в управленските дела лица, което
създава допълнителни проблеми.

Тази политика по ограничаване присъствието на представителите на
чорбаджийското съсловие в администрацията не е свързана само с формирането на
местната власт. Тя е следвана и по отношение на другите институции, които се
изграждат под ръководството на княз Дондуков-Корсаков независимо, че в свои
официални доклади руските управници признават, че подготвените кадри за
административни служби са от онази част българи, които са обслужвали турската
администрация. В доклад до Д. Милютин княз Дондуков-Корсаков пише: „... при турското
правителство преобладанието на централната власт се проявявало на всяка стъпка и
българското самоуправление, съвсем не съществувайки в действителност, се
намирало в ръцете на така наречените чорбаджии, които причинили не малко вреда на
населението; поради това необходимо беше веднага да се вземат радикални мерки
против това зло”.12

Наред с доразвиването на местната власт и обезпечаването и с
административни ръководители княз Дондуков-Корсаков изразходва значителна
енергия при организирането на централната власт. Тя е свързана със създаването на
Съвета на руския императорски комисар, в съгласие с допълнителна инструкция № 32.
Той е създаден през май 1878 г.  За управляващи отделите в Управителния съвет са
назначени съответно ген. Гресер, К. Бух, С. Лукиянов, М. Дринов, ген. Золотарев,
Тухалка и ген. М. Домонтович, като тяхното назначение и уволнение става пряко от
императорския комисар. За членове на съвета се считат също екзархът и българските
епархиални архиереи по силата на заеманите от тях постове. Управителният съвет
като цяло представлява централната изпълнителна власт, която осъществява
ръководството на цялата администрация. Той се превръща в първообраз на бъдещия
Министерски съвет на Княжество България.Първоначално за седалище на Съвета е
определен Пловдив, но след подписването на Берлинския договор е преместен в
Търново.

Наред с основните административни дейности по изграждането на българската
държавна власт Съвета на руския императорски комисар обръща сериозно внимание

10 Тодоров, Г. Цит. съч., с. 107.
11 Лазаров, М. Девет глътки свобода. Варна, 1982, с.302-303.
12 Пак там., с.108.
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на подготовката на българи за висшите управленски постове, което ще благоприятства
плавния преход от временно руско управление към постоянна българска власт над
освободените територии. Основните насоки на политиката са заложени още в
допълнителната инструкция на руското министерство на външните работи. В частта,
която подробно описва дейността на вътрешния отдел е отделено място на въпроса
свързан с назначенията в администрацията. Там е записано следното: „При
назначаването на лица на административни длъжности, Вие трябва да се стараете да
ги избирате, преимуществено, от местното българско население. Като се очаква, че
предвид слабата „развитост” на това население и неопитност в управленските дела,
Вие на първо време призовете лица с достатъчна подготовка и по необходимост
прибегнете към заемането на повечето от длъжностите от руси, но е желателно и
местния елемент постепенно да се подготви под ръководството на руските
администратори да се издигне на всички степени в администрацията, така че, към
времето на напускане на нашия окупационен корпус от България да може изцяло да
встъпи в управлението на страната.”13

Така една от най-важните задачи в работата на княз Дондуков-Корсаков става
подборът и привличането на българи на служба , както в Съвет на руския императорски
комисар, така и в останалите органи на държавна власт. Целта е подготовката на
административни кадри, които да заемат постове в централното управление при
постепенното преминаване на властта от руски в български ръце.

Но от извършените назначения се вижда, че единственият българин в
Управителния съвет е М. Дринов, който е определен за ръководител на отдела за
учебните въпроси и вероизповеданията. От Заповед №1 на княз Дондуков-Корсаков от
11 май 1878 г., относно назначаването на сътрудници в Гражданското управление на
руския императорски комисар се вижда, че в него от българска страна са назначени
само Т. Бурмов, Г. Теохаров и П.Р. Славейков. Първите двама са с осми
административен ранг(коллежский асессор), а третият - преводач.14 По-късно като
помощници в различните отдели са поканени тези, които се отличават с добра работа
по време на изграждането на гражданската администрация. Сред тях са Др. Цанков, д-р
Ст. Чомаков, Й. Груев, д-р Д. Моллов, К. Стоилов, Д. Греков, Гр. Начович, П. Каравелов,
Д. Петков, М. Балабанов, Т. Икономов, К. Величков и др. Отделът, ръководен от М.
Дринов, е изграден изцяло от българи, като на работа в него са поканени едни от най-
изявените възрожденски учители Ив. Гюзелев, Р. Каролев, П. Генчев, Й. Ковачев, Г.
Стаменов и Н. Михайловски. Във финансовия отдел от страна на българите се
отличава Г. Теохаров.

Подборът на българските административни служители се извършва лично от
княз Дондуков-Корсаков или по препоръка на ръководителите на отдели и на българи,
които заемат висши административни постове. Един от основните посредници при
назначаването на българските кадри остава Т. Бурмов. Показателни в това отношение
са редица от писмата отправени до него през този период. Още на 16 януари 1878 г.
В.П. Золотович го моли да му намери пост, защото бежанците вече се подпомагат от
болниците.15 С подобно съдържание са две писма на вицегубернатора Др. Цанков до Т.
Бурмов. Първото е от 20 март 1878 г. В него Др. Цанков препоръчва Н. Стойчев от
Шумен, който е негов приятел и познат български патриот за висок пост в областта на
управлението на железниците, тъй като според него, той е един от най-компетентните
българи в тази сфера. С второто писмо от 8 август 1878 г. моли за застъпничеството на
Т. Бурмов пред М. Дринов за назначаването на Т. Шишков „на някоя служба, а особно
като инспектор на училищата.”16 През август с молба за служба се обръща П. Матеев от

13 Русия и възстановяването на българската държавност (1878-1885 г.). С., 2008, с.98(
док.19).
14 Пак там., с.104 (док.20).
15 НБКМ-БИА, ф.16, а.е. 125, л.1-2.
16 НБКМ-БИА, ф.16, а.е.346, л. 1-5.
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Цариград.17, а с писмо от 3 декември 1878 г. Г. Славов моли да бъде назначен за член
на окръжния съд или на някаква друга административна длъжност.18

При кадровото обезпечаване на административния апарат не липсват и българи,
които се стремят да се сдобият с власт и да се закрепят на нея с демонстрация на
верноподаничество и лицемерие пред руските граждански власти. За съжаление много
от тях, без да притежават нужните административни качества, успяват в тези свои
начинания и продължават линията на робското унижение пред силните от годините на
османската власт. Тази толкова отрицателна черта в българската политическа
безнравственост след Освобождението се задълбочава и както много интелигентни
мъже, така и безскрупулни властолюбци се надпреварват „кой да поднася по-
раболепни уверения, по-унизителни пълзения, по-отрицающи българското чувство за
независимост свидетелства и изявления” за да дойде на власт.19

Противниците на водената от княз Дондуков политика, включително и кадровата,
остро го критикуват, че не назначава българи на ръководни постове в Централното
управление, освен М. Дринов. Този факт много добре проличава и от два документа на
Съвета на руския императорски комисар. В специално изготвен, списък с дата 1
септември 1878 г., на лицата, които заемат главни длъжности в управлението на княз
Дондуков в централното управление единственият българин е М. Дринов, заедно с
началниците на отделения в Отдела на народното просвещение и духовните дела – Н.
Михайловски и Стаменов. В губернските ръководства са изброени имената на
българите Иванов(срещу името му пише: “българин по произход” – б.а.), Расколов,
Балабанов, Цанков, Бурмов, Стоянов. В третата част на списъка, която засяга
съдебното ведомство са изброени имената на Т. Искров, К. Стоилов, Н. Кръстев, Ст.
Стефанов, Хр. Павлов, Я. Геров, Д. Греков, Ст. Зографски, В. Разсовков и В. Сукнаров.
Интересното при съставянето на този списък е, че винаги когато се изписват
българските административни ръководни кадри се акцентува на това, че са българи и
националната им принадлежност е записана преди да бъдат изброени.(Русия..., док.34,
с. 143-145) Вторият документ е заповед № 72 на княз А. М. Дондуков-Корсаков от 2
декември 1878 г. относно състава на Съвета на императорския руски комисар в
България. От нея се вижда, че в Отдела на народното просвещение и духовните дела
служат началниците на отделения П. Генчев и Стаменов, а в съдебния отдел –
магистърът по право Палаузов, който е помощник на началника на отделение.20

Друго обвинение, отправено към княз Дондуков е, че не се допитва до българите
при въвеждането на новото управление. Срещу някои действия на ръководството на
Временното руско управление се обявяват и някои българи. Т. Икономов заявява, че
руските администратори въвеждат в България устройството на своята администрация.
Той не приема абсолютното въвеждане на руските административни, съдебни и
полицейски щатове, защото по този начин българската администрация ще се превърне
в много сложна бюрократична машина. Според него българският народ иска проста,
евтина и бързодействаща администрация.21

Предпазливата кадрова политика на княз Дондуков-Корсаков по отношение на
широкото привличане на българи на ръководни постове в централното управление е
продиктувана и от неговия, по подобие и на останалите висши руски ръководители,
скептицизъм относно подготвеността на българите да управляват държавните дела.
Това той споменава в свое писмо от 27 ноември 1878 г. до княз А.Б. Лобанов-
Ростовски, където пише: „Благоразумните и просветени местни хора(в оригинала –
туземци-б.а.), числото, на които за съжаление, все още е незначително в България,
прекрасно разбират истинските подбуди и действия на днешната наша власт и те

17 НБКМ-БИА, ф.16, а.е. 199, л.1.
18 НБКМ-БИА, ф.16, а.е. 228, л.1-2.
19 Семов, М. Народопсихология, т.2. Българинът и властта. Вн. 1995, с.66-67.
20 Русия и възстановяването ...,  с.173-175 (док.48).
21 Тодоров, Г. Временното руско управление в България през 1877-1879 г., С., 1958, с.114.
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разбира се ще съомеят и без стеснения при окончателното обсъждане в Търново на
Органическия устав, ще изкажат свободно своето мнение против всичко, което може да
противоречи на ползите и нуждите на тяхната родина.”22

За обучението на българите в сферата на администрацията и управлението, и за
пълното комплектоване на административния апарат, който да поеме държавното
управление след оттеглянето на русите в Пловдив е съставена специална учебна
комисия. Според Ат. Илиев тя започва своята работа още през март 1878 г.23, а според
П. Пешев през август.24 Разминаването може да идва от обстоятелството, че през март
започва обучителния курс по руски език, а по-късно се сформира учебната комисия по
подготовка на бъдещите чиновници. Работата на курса по руски език се намира под
ръководството на губернатора А. Шепелев и се управлява непосредствено от
гвардейски капитан Флейшер. Неговата задача е да подготви желаещите интелигентни
българи за чиновническа служба по различните административни учреждения. В
състава, наред с руски специалисти, участие като преподаватели вземат и някои
българи като Г. Начович и Попович. Основно в учебния процес е изучаването на руски
език, което да облекчи по-нататъшното взаимодействие с руските администратори и
постепенното поемане на управлението от техни ръце. В курса е привлечена голяма
част от българското учителство. На желанията на някои учители да се устроят на
работа в училищата Г.Д. Начович отвръща: „Слушайте, господа ние трябва по-напред
да вземем в ръце цялата управа на България от нашите освободители, и после ще
имаме време да се грижим всякак и за просветата й. А това ще стане най-лесно и най-
скоро чрез основания тук курс по руски език. Не русите са длъжни да учат български за
да ни предават канцеляриите на окръжните началства и губернаторства, а ние трябва
да се приготвим на руски език, и то до толкова, колкото се изисква за да ги приемем.”25

За всички, които свършат курса е предвидено в един много кратък период от време да
заемат ръководните длъжности в администрацията, които до тогава се заемат от
руснаците.

Срещу работата на курса и по-специално на Г.Д. Начович се появява критика от
страна на някои бивши революционни дейци като Ст.  Стамболов и Ив.  Цанков.  Те
постоянно отправят упреци, че по този начин българите се порусват и руснаците
установяват своя власт и никога няма да вдигнат руската окупация.  Г.Д.  Начович е
набеден за подкупен от руснаците, за да обслужва техните интереси. Зад тези критики
отново прозира водещата се битка за контрола на бъдещата държавна власт и за
заемането на управленските постове. Не е случаен и фактът, че кампанията се
провежда от лица, които все още не са устроени със служби като Ст. Стамболов.26

По време на учебния процес руските специалисти полагат много старание и
търпение, за да обучават българите на административен ред и работа. Факт е, че при
освобождението на България има неголям процент от българи, които са запознати с
канцеларския ред. Повечето от тях трупат своя опит по канторите като писари и
секретари. Така те основно успяват да натрупат опит в счетоводството и
кореспонденцията, но канцеларският ред и държавната архива се различават коренно
от търговската преписка.

По отношение на атмосферата, която цари в учебната комисия и кандидатите за
обучение М. Маджаров пише следното: „В руското училище (в Пловдив – б.а.) намерих
една сбирщина от кандидати за служба. Употребявам думата сбирщина не в лошата
смисъл на думата, но за да покажа разнообразието, което съществуваше в състава на
тъй наречените учащи се. Между тях имаше трийсет и пет годишни мъже и

22 Русия и възстановяването ...,  с.170 (док.46).
23 Илиев, Ат. Спомени. С., 1926, с.200.
24 Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на освобождението ни до днес.
С., 1993, с.121.
25 Илиев, Ат. Цит. съч., с.201.
26 Пак там.
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петнайсетгодишни момчета. По образованието си бяха също тъй много различни. Едни
бяха с висше и гимназиално образование, а други с второ-и третокласно. Не говоря
нищо за имотното състояние и обществено положение, защото във всички български
училища тая разнообразност съществува.”27

Всички „ученици” полагат накрая изпит пред комисия начело с губернатора.
Основното в изпита са познанията по руски език и административни умения. На
успешно завършилите е издавано свидетелство, с което те могат да заемат
административни служби. За неговото съдържание можем да придобие впечатление от
това на Ат. Илиев.

„Атестат дан сей слушателю Практических курсов Русскаго языка, болгарину
Атанасу Илиеву из Ески-Загры, двадцати шести лет от роду, в том что он, по испытании
его в знании Русскаго языка, оказался на столько подготовленным, что тепер-же может
с пользою занят должности: Секретаря при Окружном Началника, переводчика или
младшаго чиновника особых поручений при Губернатора.

Попечител курсов,
Филиппопольский губернатор А. Шепелев
Заведывающий курссами Русскаго языка гвардий капитан Флейшер
г. Филиппополь, мая 6 дня 1877 г.”28

Образователната работа на учебната комисия завършва на 30 август и
приключилите, според своето желание, постъпват на служба във финансовите,
административните и военните учреждения. В някои клонове на управлението, като
например народното просвещение, българите още от самото начало съставят цялата
административна структура, но в съдебната система се чувства недостиг от
висококвалифицирани кадри, като добре подготвените юристи не са повече от 10
човека.29 Самите руски администратори отчитат факта, че в съдопроизводството
срещат значителни затруднения поради недостиг на лица, които да заемат постовете
на съдии и прокурори. Също липсват и добре подготвени защитници.30 Малцината
годни юристи от българска страна много отчетливо проличават от един списък на
лицата, заемащи длъжности в управлението на руския императорски комисар от 1
септември 1878 г. Там фигурират имената на Т. Искров, К. Стоилов, Н. Кръстев, Ст.
Стефанов, Христофор Павлов, Я. Геров, В. Сукнаров, Д. Греков и Ст. Зографски, като
дори част от тях нямат юридическа правоспособност.31(Русия и възстановяването...,
док.34, с.145) Сред тях единствено се открояват двамата доктори по право К. Стоилов и
Д. Греков. Към техните имена може да се добави и това на Ю. Теодоров, човек със
солиден правен опит при предишната власт, който след Освобождението е избиран
няколко пъти за народен представител и за член на Държавния съвет при режима на
пълномощията.

Недостигът на добре подготвени юристи е компенсиран и с „внос” на чужди
специалисти. Така например от Австрия са привлечени славяни с юридическо
образование, които да заемат прокурорски длъжности и да бъдат ръководители на
съдилищата по отношение на техническите въпроси.

Чужди специалисти, предимно от славянските народности, са привлечени и в
области, свързани с техническите специалности. Това са инженери, архитекти и др., за
които сред българите няма още подготвени лица.

При изграждането и обезпечаването с кадри на административния апарат
управляващите не винаги успяват да привлекат най-достойните, защото част от тях
продължават да странят от административната служба, а някои след кратко време си
подават оставките. Това създава допълнителни проблеми и възможност за

27 Маджаров, М. Спомени.С., 1968. с.376
28 Илиев, Ат. Цит. съч., с.202.
29 Пешев, П. Цит. съч., с.121.
30 Русия и възстановяването ...,  с.197 (док.55).
31 Пак там., с.145 (док.34).
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назначаване на некомпетентни лица, поради липса на други. Показателен пример е
оставката на Мих. Маджаров от поста съветник на окръжния началник на Т. Пазарджик.
На това негово действие, тогавашният секретар на областта Г. Кръстевич заявява
следното: „Знаете ли с какво най-много ни плашеха в Цариград? Че не ще можем да
намерим между българите достойни хора за разните служби. Аз виждам, че имаме
хора, но те не трябва да странят от службите. И в миналото нашите българи правеха
тая грешка и оставяха на чужденците да ги управляват. Сега е най-важната епоха,
която прекарва областта; сега се туря основата; ако тя бъде добра, ще бъде добро и
бъдещето. ”32

Реалната обществено-политическа ситуация и първоначалният недостиг на
добре подготвени кадри за администрацията, както и трудността по попълването на
административните щатове, налагат някои от бившите служители в османската власт
на ръководни длъжности. Хаджи Иванчо х. Пенчович, който предано служи на Мидхат
паша и на османския султан, човекът който подписва смъртната присъда на В. Левски
постъпва на служба в администрацията на ВРУ като служител за особени поръчения и
съветник на княз Дондуков-Корсаков.33 По-късно е избран за депутат в Учредителното
събрание и след това заема ръководни административни постове. За това свое
положение той използва застъпничеството и покровителството на зет си д-р Бонев,
руски лекар с влияние в руските кръгове.”34 Но неговата наглост стига до такава степен,
че става един от инициаторите за построяване на паметник на Апостола и според
слухове присвоява част от събраните средства.35

Друга не добре приета фигура сред депутатите в Учредителното събрание е тази
на Н. Михайловски, също поради вярна служба на османската власт и заради участието
му в проекта на Мидхат паша за отоманизиране на българското учебно дело. По-късно
при управлението на Ст. Стамболов той остава без служба и влиза в конфликт със своя
бивш ученик. „... Чува Стамболов много обидни думи по свой адрес. Не му се сърди,
даскал му бил. Извинява се, дава заповед директор на гимназията да го назначат.”36

С подобна слава и съдба е обвита и личността на д-р Чомаков. По време на
възстановяването на българската държавна власт той е едно от най-неприятните лица,
защото след Априлското въстание организира подписка сред българското население,
че то е доволно от управлението. Негова е „заслугата” за отстраняването на екзарх
Антим и за изпращането му в заточение. Когато турските войски извършват безброй
безобразия, а българските чиновници са изгонени от турска служба, д-р Чомаков е
назначен за турски консул. Тези негови действия го поставят след освобождението
първоначално в обществено-политическа изолация. Това се променя след
установяването на румелийското правителство. Тогава, неговият дългогодишен
опонент в църковния въпрос Г. Кръстевич го назначава на висок пост, „защото
мислеше, че един стар деец, с опитност и в известни случаи със заслуги, не трябва да
остане докрай пренебрегнат и отхвърлен. Под влиянието на всеопрощението и
обновлението неговото назначение не произведе негодувание, както би се случило в
друго време.”37

След конституирането на Княжество България и избора на Александър І за
български княз през април 1879 г. започва заключителният етап в организацията на
българската държавно-административна система. Българите постепенно пристъпват
към поемането на държавната власт от ръцете на руснаците. Това е един епохален
политически момент, в който бившата рая поема управлението, а техните вековни
господари се превръщат в обикновени жители. Едва ли има по-точни думи, които

32 Маджаров, М. Цит. съч., с.417.
33 Българин, бр.81, 17 август 1878.
34 Ганчев, Д. Спомени., В. Търново, 2005, с. 135.
35 Хаджийски, Ив. Оптимистична теория за нашия народ т. 1, С., 1974, с. 156.
36 Ганчев, Д. Цит. съч., с.127.
37 Маджаров, М. Цит. съч., с.429-430.
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описват този процес от тези на Ат. Илиев, когато встъпва в длъжността секретар на
старозагорския началник: „ На 9 юний 1879 г. пристигнах в Стара Загора. Още преди
две години аз бях презрян „гяурин”, а на това отгоре още „далла” т.е. даскал, комуто бе
запретено да упражнява скромното си занятие в своя роден град. А сега идех да заема
длъжността на каймакам бей и да управлявам в мястото дето ще живеят надменните
тукашни бейове и всички фанатици турци, кога се завърнат от бягството си. Каква
превратност на съдбата! Такава рязка промяна в политическото положение само
векове отбелязват. Едно смесено чувство от радост и отговорност преживявах тогава.
Аз се въодушевявах от желанието да дам на бившите ни господари да се уверят, че
гяурите могат да бъдат по-добри управници, с които и сънародниците им да се
гордеят...”38

Тази политическа промяна много трудно е възприета от бившите управници.
„Чувахме, продължава Ат. Илиев, че някои от бейовете се чудели, как тъй на едного
еснафлия синът да стане каймакамин,  а на бедния и презрения от тях българин Х.  У.
Синът да бъде кадия, друг юзбашия и пр. Те не можеха добре да разберат, че...
всичката управа е влезла в български ръце. При все това те бяха принудени към тези
управници да се отнасят за правосъдие, или изобщо за покровителство и въвеждане в
владение на имота си.”39

За безпроблемното предаване на властта в български ръце княз Дондуков-
Корсаков изготвя записка с препоръки относно първите действия, които трябва да се
предприемат при организацията на администрацията в преходния период. Според него
е немислимо на първо време функционирането на българската администрация без
съдействието и направлението на руските специалисти. А.М. Дондуков-Корсаков
изразява становището, че всички българи силно се тревожат от ситуацията, която ще
настъпи и затова е необходимо да се запази руското присъствие в централното
управление, за да се съхрани създадения порядък и да се обуздае стремежа на някои
вредни елементи към властта. Влиятелните и благонамерени българи многократно
изказват пред императорския комисар желание да не се оставя администрацията без
руска поддръжка. Но според него този въпрос единствено може да се уреди след
просба на бъдещия княз, който да обсъди въпроса с руското правителство. Това
“присъствие” на руснаците за него е особено наложително до свикването на Народното
събрание през есента на 1879 г.

За изпълнението на тази задача княз Дондуков-Корсаков предвижда обучението
на българи, които евентуално да заемат министерски постове. Като такива той има
предвид българските помощници в отделите на Съвета на руския императорски
комисар. На второ място е необходимо да се убедят руските началници на отдели да
останат на своите места. “Не говоря за военното управление, което несъмнено, поради
недостиг на военни лица сред българите, е длъжно да остане цялото руско, основни
затруднения се срещат в министерствата: Финансово и Вътрешни дела. За тези два
отрасъла на управлението се имат предвид личности от българите, но е необходимо да
бъдат оставени руски началници... в помощ на бъдещите министри.”40

В своята Записка княз Дондуков-Корсаков препоръчва при българския монарх да
се назначи дипломатически агент, под формата на съветник, който да се ползва с
доверието на българите и да познава техния край. Като такъв той препоръчва
полковник Шепелев.41

От съдържанието на тази Записка се забелязва желанието на княз Дондуков-Корсаков
за удължаване на руското временно управление, за което той не един път настоява.
Действително българският административен потенциал по отношение на централното
управление не е особено голям, но неговото предложение е свързано със значителен

38 Илиев, Ат. Цит. съч., с.220.
39 Пак там., с.227.
40 Русия и възстановяването ...,с. 274, (док 97).
41 Пак там.



307

контрол от руска страна върху бъдещото българско правителство и от там до
накърняване суверенитета на княжеството. Някои от начертаните стъпки по отношение
на формирането на централната администрация се осъществяват. Така например
бъдещите министри са излъчени точно от средите на българските помощници в
отделите на Съвета на руския императорски комисар, а Военното министерство остава
под руски контрол до Съединението.

Наред с решаването на тези въпроси, княз Дондуков-Корсаков има пряко
отношение и към кадровото обезпечаване на администрацията в Източна Румелия.
Причината е амбицията на лица от небългарски произход да заемат ръководни
длъжности в източнорумелийските учреждения. С писмо от 20 март 1879 г. княз А.Б.
Лобанов-Ростовски известява руския императорски комисар, че някои от влиятелните
българи в Източна Румелия молят да се обърне особено внимание на въпроса за
подготовката на чиновници, които да заменят руските служители след тяхното
оттегляне. По този начин, според тях, ще се прекъсне наплива на различни неизвестни
лица от гръцки и арменски произход, които да заемат вакантните длъжности. Крайно
наложително е да се командироват от всяко едно място местни хора, на които да им се
даде възможност да се запознаят с делата и да встъпят в длъжност.  Българите от
Източна Румелия изразяват желание тези, които са родени там, а служат в
Княжеството, като М. Балабанов, П. Каравелов, К. Стоилов да се завърнат при тях.42

Както се вижда от по-сетнешните действия тези българи не се отправят към
Източна Румелия, а влизат в полезрението на руските граждански власти при
сформирането на първото българско правителство. По този повод някои от руските
управляващи като ген. Гресер и Г. Бух излагат мнение, че между българите няма още
подготвени хора за министри и че централното управление трябва за известен период
от време да се ръководи от руснаци. На противоположното становище, русите да не се
месят в гражданската администрация на България, са княз Дондуков-Корсаков, ген. М.
Домонтович, С. Лукиянов, В. Золотарев и А. Давидов. Руският императорски комисар
приема задачата да извърши подготовката на българи за заемане на министерски
постове в бъдещото правителство, като по този начин той поема върху себе си
отговорността за подбора на бъдещите български висши управници.43 Княз Дондуков-
Корсаков издава нареждане към всеки от началниците на отдели да бъде
командирован като помощник българин, който да се има предвид като бъдещ министър.
Посочено е да се обърне по-голямо внимание на хората, които ще възглавят
министерствата на вътрешните работи и на финансите. Във вътрешния отдел са
командировани П. Каравелов, Д. Петков и Ст. Стамболов. Със заповед от 28 април
1879 г. Гр. Начович е назначен за помощник на Г. Бух във финансовия отдел, а Д.
Греков е изпратен в съдебния. За висок пост е подготвян и Т. Бурмов, който при
назначението си за софийски губернатор на 16 май 1879 г., пише: „Аз като пристигнах
тука (София –б.а.) и се явих на княза Дондуков, приех назначение за софийски
губернатор. Може да приема и по горно място”.44 Подготовката на първите висши
административни дейци е описана от С. Радев по следния начин: „... само Начович
показа интерес към службата си и едно голямо желание да усвои рутината на
управлението. Греков, който притежаваше известна практика на адвокат..., нямаше,
собствено, какво да учи. Колкото за Каравелова, той се отнесе към канцеларските си
обязаности с върховно пренебрежение и с чисто студентческа фантазия... Петков,
закован на масата, цял ден преписваше нескончаеми бумаги, държейки крепко перото с
трогателното физическо напрежение на неук, обладан от фанатизма да се просвети.
Стамболов, човек на действието, изпитваше в своята малка канцелария смъртна скука:
за да убие времето, той четеше вестници..., пишеше сатирически стихове върху

42 Пак там., с.257(док.84).
43 Радев, С. Строителите на съвременна България. Т.1, С., 1990, с. 169-170
44 Петров, М. Руската помощ за създаване на българска администрация (1877-1879).В:
Исторически преглед, 1972, кн. 5, с. 53.
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началството и покриваше долапите на стаята с карикатури”.45Административните
качества, които липсват на горецитираните, до голяма степен притежава Др. Цанков.
Службите, които заема по време на османското управление оказват влияние върху
него. Чрез тях той натрупва известен административен и управленски опит, усвоява
някои тънкости на дипломацията, от които се ползва по-късно като политик и
министър.46

Подборът на лицата за заемане на министерски постове се извършва измежду
тези, които си спечелват име, доверие сред руските власти и натрупват значителен
административен опит в администрацията на ВРУ. В общественото пространство като
евентуални бъдещи министри започват да се спрягат имената на Др. Цанков, П.
Каравелов, Д. Греков, Т. Бурмов, М. Дринов. Преговорите за съставянето на първото
министерство се оказват твърде трудни поради различни становища и лични
противоборства. Руснаците изразяват желание да поканят в него представители от
оформените в Учредителното събрание две основни политически групи. Първият
поканен за министерски пост е М. Дринов. Покана получават също П. Каравелов, Др.
Цанков47 и Д. Греков. Първите трима отказват високите постове, като в пресата се
появяват съобщения,  че М.  Дринов и П.  Каравелов не приемат предлаганите постове,
защото искат по-важни министерства и дори напускат Княжество България и заминават
за Русия.48Др. Цанков не приема, защото не желае да участва в едно правителство
заедно с Д. Греков, с когото води ожесточени политически дебати в Учредителното
събрание. Негова е заслугата и за отказа на П. Каравелов, когото заплашва, „че го
„афореса” от партията, ако се сдружи с консерваторите.”49

След провала на преговорите по съвет на Давидов изпълнителната власт е
поверена на министър-председателя Т. Бурмов. Като министри в кабинета влизат още
Д. Греков, М. Балабанов, Г. Начович, д-р Атанасович и П. Паренсов. „Истински
политически качества обаче повечето от тях нямаха. Д-р Атанасович, бивши професор
по медицината в Букурещ, бе стар човек, неспособен вече за никаква инициатива.
Марко Балабанов, богослов и юрист, бе почерпал от своята двойна наука един
всеобемляющ скептицизъм... Твърде малко воля у него, никакъв кураж, но известен
такт, една несъмнена сръчност да съблюдава формите... Д. Греков бе безспорно от
всичките свои колеги човекът, който имаше най-големи естествени дарования и най-
солидна култура, но у него пък недостатъците парализираха качествата...Съвсем
противоположен на Греков бе Начович... У него има много практически познания, но
никакво мировъзрение... Крайно трудолюбив, но непроизводителен, навикнал във всяка
работа да се пристрастява към подробностите, той няма да остави почти никаква следа
от организаторска дейност...”50 Поради неопитността на тези лица в ръководството на
държавната политика руската гражданска власт съдейства за назначаването на техен
администратор като помощник на съответния министър, докато навлезе в същността на
съответната работа. Така при Т. Бурмов за помощник е назначен В.П. Рогге, а при Д.
Греков – В.М. Каченовский.51

Като отбележим недостатъчната държавно-административна компетентност на
лицата от първото правителство, което е обяснимо с общото състояние на българския
административен потенциал и причините за това, трябва да се добави и
обстоятелството, че някои от първите министри и голяма част от новите
административни служители са се откъснали за продължителен период от време от
българската земя и население. На високи постове застават хора израснали в

45 Радев, С. Цит. съч., с.170.
46 Радев, С. Цит. съч., с.194.
47 Паренсов, П. Из миналото, С. 1909, с.54.
48 НБКМ-БИА, ф.16, а.е.128, л.100.
49 Радев, С. Цит. съч., с.171.
50 Пак там., с.172-173.
51 Паренсов, П. Цит. съч., с.55.
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емиграция, на които са станали чужди традиционните български порядки, което оказва
негативно влияние в отношенията на новата българска власт и народа.
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ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ

Галя Йорданова

Да се обоснове значимостта на личност като Цанко Дюстабанов е нелека, но
паралелно с това и ползотворна задача.

Разглежданата от мен личност провокира не само моя интерес, но и този на
други историци. Настоящото проучване намира смисъл и в по-малкия обем
изследвания, особено за живота му. Именно това обяснява желанието ми да посветя
едно такова изследване за тази бележита личност. Човек, в чието израстване
проличава не само духовната ерудираност, но и революционен стремеж.

Съобщението излага живота и дейността на Цанко Дюстабанов по материали,
съхранявани в Историческия музей и Държавния архив в Габрово, като е използвана и
научна литература.

Живот на Цанко Дюстабанов
Петър Цончев в свое изследване от 1926 г., посветено на Дюстабанов, посочва

за година на раждането му 1844 г. По-късно в издадената през 1934 г. в София книга
„Из общественото и културно минало на Габрово”, посочва годината 1843. Тази дата е
възприета и от Мария-Тоска Стефанова, Димитър Видинлиев, приятел на Дюстабанов и
др.

Цанко Дюстабанов (сн. 1) е роден на 13.05.1843 г. Майка му – Рада Досева, е
близка сродница на Николай Палаузов – съратник на Васил Априлов. Тя оказва голямо
влияние върху възпитанието и оформянето на първородния си син като човек, на
когото всички „гледаха с голямо почитание и благоговееха пред него”. Баща му,
Христо Дюстабанов е от „старите чорбаджии, но доста интелигентен”, по думите на
Видинлиев.

Образованието на Дюстабанов е в рамките на даваното в Габровското училище в
средата на ХІХ в. В училище младежът проявява особена дарба и силна памет. През
1856 г., когато капитан дядо Никола прави опит за въстание, Дюстабанов застава в
числото на умиротворителите и заедно с турската армия се опитва да потуши
въстанието. За усърдието си е отличен със специална похвала от турското
правителство.

За формирането му като личност, горещ патриот и доблестен защитник на
широките народни маси допринасят учителите Т. Бурмов, Н. Константинов, Кр.
Костович, Н. Стефанов и др., повечето от които са завършили образованието си в
Русия, и донасят в малкия балкански град напредничавата руска мисъл от 60-те год. на
ХІХ век.

Ангажиментите към бащините имоти,  в поддържането на които се включва още
след завършването на Габровското класно училище през учебната 1861-1862 г., не го
ограничават да продължи с голямо усърдие самообразованието си. Според спомените
на Видинлиев „той не учи в странство, освен в Габрово”. Като не обича богатството,
той не мрази и славата – тези две висши състояния на духа и материята спомагат за
общото му изграждане в търсенето на по-високо образование. „Френски, италиански,
гръцки, турски, а донякъде и руски, са тези странни езици, които той така коренно
беше усвоил, защото когато вземеше някоя книга или някой вестник да чете на тия
езици, той ги четеше направо, като че ли бяха написани на български”, изразява той
силното си впечатление от този български гений.

В продължение на две-три години Дюстабанов се запознава със „Свещеното
юридическо османско право”, за което използва фетвите и практическия опит на
възрастен севлиевски мюфтия.
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През 1863 г. заминава за Севлиево и поема ръководството на бащината
воденица. (сн. 2)

Веднъж, за да покаже на своите съграждани какво може да направи човек
въоръжен със знания, стоварва предизвикателно пред бащината си къща тиква, тежка
40 оки, отглеждана от него в градината с помощта на френска земеделска книга.

Обича да дружи с хора, които имат по-специални знания, каквито са някои от
учителите в гимназията. Особено ползотворна е дружбата му с Иван Гюзелев, един от
най-подготвените учители по математика и физика в страната.

Дюстабанов се отдава на обществена и родолюбива дейност. Старият
чорбаджийски дом на Дюстабанови е превърнат в училище и библиотека, където се
събира будната и революционно настроена младеж на Габрово. (сн. 3) Тъкмо по това
време бъдещият войвода изпъква като един от водачите на т.нар. „млада партия”, която
се вплита в ожесточена борба с консервативно настроеното чорбаджийство. След
преместването на читалището в другата сграда, Дюстабанов обявява част от дома си
за училищен пансион, в който намират подслон ученици от различни краища на
българските земи – Мизия, Тракия и Македония.

Неговите солидни познания в областта на отоманското законодателство карат
адвокатите в Габрово през 70-те год. на ХІХ век да ходят при него за съвети по
заплетени дела. Съветите му са безплатни, но срещу обещанието, че когато им
препоръча някой беден гражданин да го защитават, това да бъде безплатно, или срещу
много ниско възнаграждение.

До идването на Нестор Марков за учител в Габрово,  общината,  в съгласие с
учителите,  предлага на Дюстабанов да стане учител по френски език,  но той отказва,
понеже иска да бъде общественик и ръководител на общественото мнение, за какъвто
се готвел.

През 1875 г. на градско събрание в Габрово Дюстабанов става инициатор на това
да се поискат от турците признаването на българския език за официален наравно с
турския.  Той смята,  че българинът трябва да се подготви в наука и изкуство,  за да се
покаже пред Европа достоен за автономия. Винаги се стреми по мирен начин да се
получават политическите права на българите. Израства интелектуално и обществено –
през 1875 г. е избран за училищен настоятел и член на каазалийския съд.

Дейност на Цанко Дюстабанов
Априлското въстание се явява като героичен завършек на един дълъг процес на

съзряване на българския народ. По това време Габрово е чисто българско селище с
около 7000 души и кааза с около 45 000 население. Градът е затвърдил славата си на
едно от най-развитите занаятчийско-промишлени средища в България.

От голямо значение за съзряване на въстанието в Габровския край са
революционните традиции. Създаденият от Левски и опазен от предателство
революционен комитет е възобновен през 1875 г. Революционният комитет в Габрово,
който извършва подготовката на въстанието, очаква разпореждане от комитета в Горна
Оряховица. Но поради лоша координация с ръководството събитията по-нататък се
развиват не така, както са замислени и ходът на въстанието е предоставен на
инициативността на местните революционни комитети.

В спомените си за подготовката на въстанието в Севлиевския край Семерджиев
пише: „Заседанията на комитета ставали най-често във воденицата на
Дюстабанов и Пешев. Тук имало винаги достатъчно оръжие за отбраа”. Това говори,
че Дюстабанов не е чужд и на готвеното въстание в Севлиевско.  На 23  април в
местността Радевото Дюстабанов се среща с членовете на Габровския революционен
комитет.

Неговото отношение към въстанието се подразбира от думите: „след всичко,
което ми казахте, за мен остава да избирам едно от двете - или да ви предам на
властта, или да тръгна с вас, предпочитам подирното. С въстанието ние не ще
освободим България, с това съм напълно убеден твърдо, но ще научим българинът
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поне да знае как да мре, ще обърнем вниманието на Европа и ще дадем възможност
на Русия да вдигне гюрултията”. На тази среща Дюстабанов е избран за габровски
представител на въстанието в ръководството в Горна Оряховица. Поради служебната
му заетост заминава Асен Каменов.

На 30 април 1876 г. при моста Шипка се събрат Дюстабанов, Тотю Иванов, Еким
Цанков и др. Понеже няма известие от Горна Оряховица, решават да въстанат на 1 май
и за воевода избрат Цанко Дюстабанов. „Аз зная,  че няма да освободим България,  но
нека научим народа си как да мре, защото той предпочита да си ходи гол и бос,
гладен и да тъне в невежество и мрак, отколкото за свобода и права”. Любовта му
към учението, уважението към учителите, жалостта към страданията на невинните
деца, жени, старци, го карат да търси преди всичко мирния път. Но когато историческия
момент изисква от него решителни действия, той се превръща в революционер, защото
е узрял за това.

Определено е на 1 май в Соколския (Габровския) манастир (сн. 4) да се съберат
въстаниците, където да обмислят плана за по-нататък. Според него революционни
действия в града не се предвиждат поради опасност от разрушения. Задачата е
първите въстаници да минат през много селища на юг от Габрово, за да привлекат
повече участници.

Стигайки вечерта на 2 май Моровешките скали, четниците наклаждат огньове,
изваждат сабите и ножовете си и извикват три пъти „Свобода или смърт”. Край буйните
огньове войводата произнася: „Предстоят ни два пътя - назад или напред. Въже
очаква онзи, който се върне назад, куршум и нож за този, който върви напред. Който
е решен да умре за свободата на поробеното ни отечество, нека мине под тези
саби!” (сн. 5)

Под арката на Дюстабанов и Тотю Иванов минават всички четници, но това не
попречва на повечето от тях да си заминат през нощта. Като че ли с думите си
Дюстабанов иска да им внуши, че няма по-хубаво нещо от свободата, но не всеки от
четниците носи този силен дух, който да го поведе по пътя на свободата.

Няма да се спирам на хода на въстанието в Габровския край – той е известен, а
само на краха му и конкретната съдба на воеводата. На 18 май 1876 г. Дюстабанов е
предаден от селски чорбаджия. Макар да има възможност да се спаси, той не се
възползва. На 15 юни е обесен. Преди смъртта си раздава на сиромаси и деца парите,
които има у себе си и без да чака да му чете попът напътствена молитва се поклонява
се на присъстващите и спокойно се покачва на бесилката с думите: „Бесилката не е
позорна за мене!” (сн. 6)

Костните останки на Дюстабанов са пренесени в Габрово на 15 юни 1881 г. и са
съхранени в голямата гробница над камбанарията на черквата „Свето Благовещение” в
бившия Девически манастир, а след събарянето на манастирския комплекс – в
Соколския манастир. Черепът му престоява до лятото на 1976 г. в Соколския манастир,
след което през декември 1976 г. еъпредаден от ръководството на Окръжния
исторически музей в Габрово за реставриране, консервиране и предложение за
направа на пластична антропологична реконструкция на главата на черепа. (сн. 7 и 8)
Макар да търси мирния път за решение на българския проблем, Цанко Дюстабанов
става революционер, приемайки командването на габровската чета. Освен в Габровско,
той участва и във въстанието на селата Батошево, Кръвеник и Ново село.

Интелигентният Цанко Дюстабанов добре разбира, че с това въстание няма да
освободи България, но ще „обърне погледа на Европа към ставащите събития и
зверства на турците”. Свободата на Родината е целта му, а средството е
саможертвата, за да се предизвика реакцията на напредничава Европа. Това се
потвърждава и от думите му: „Ние трябва да се въртим около Балкана, да гледаме да
повдигнем повече села и по-дълго да държим положението. Само в това е нашето
спасение, само по такъв начин ще обърнем вниманието на Европа, а без Европа
нищо не можем направи”.
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Богат, владеещ езици и познаващ Шериата, образован, но с развито чувство за
социална справедливост, Цанко Дюстабанов е човекът, събиращ уважението не само
на българите от всички социални слоеве, но и на турците. Тази ренесансова личност не
само постига много за краткия си съзнателен живот, но и надраства с много времето си.
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Сн. 1. Цанко Дюстабанов (1843-1876)
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Сн. 2. Писмо на Цанко Дюстабанов по имуществени въпроси
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Сн. 3. Читалището в къщата на Дюстабанов

Сн. 4. Соколски (Габровски) манастир

Сн. 5. Сабята на Цанко Дюстабанов
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Сн. 6. Паметникът на обесените във В. Търново        Сн 8. Антропологичната възстановка на
   лицето на Ц. Дюстабанов

Сн. 7. Черепът на Цанко Дюстабанов
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...ЧЕ СИЧКО ДРУГО НА СВЕТА, ОСВЕН ДОБРОДЕТЕЛТА Е СУЕТА

Стойка Кайракова

През юни 1863 г. жителите на Ески Заара са попарени от вестта за смъртта на
„многозаслужилия просветен дългогодишен настоятел и попечител на градските (...)
училища”1 Иванчо Стоянов, чието погребение се превръща в нечувано и невидяно до
тогава събитие в града – доказателство, че не богатството, не големството пред
турските власти се цени най-много от българите, а само истинските, достойните за
отечеството заслуги.

Върху мраморна надгробна плоча, пазеща се и до днес в Старозагорския музей,
четем следната епитафия на заслужилия уважение и многобройни почитатели наш
съгражданин:

„Гласа на естеството ма подчини на законите си
и подир испълнението ми в временния
този мир  пребивание, аз са преселих
у вечността с напомняне към вси смъртни,
че сичко друго на света, освен добродетелта,
е суета”

Железник, 25 юния 1863
Ив.Стоянов

Днес ние, подобно на Атанас Илиев в неговите „Спомени”, век и половина  след
смъртта на „многозаслужилия настоятел”, заставаме благоговейно и в смирение пред
непреходната актуалност на посланието на тази възрожденска личност от „малката
Атина”, от този „един вид Оксфард на Южна България”, както нарича Ески Загра
Димитър Страшимиров.

А какво е то?
Текстовете на надгробните паметници съдържат в себе си определена

историческа информация. Сведенията, които обикновенно ни дават, са с биографичен
характер – датата на раждане и датата на смъртта, населеното място, произход, като в
по-ранни текстове срещаме и занятието, заслугите и качествата на починалия.
Съобразени със съответните религиозни канони, епитафиите са оформени съобразно
потребностите на времето, мисленето и културата на историческата епоха и са били
обект на внимание на много специалисти от различни области на науката2,  което е
показателен факт за съществения им информационен статус в духовната култура и бит
на всяко населено място.

Основен композиционен елемент на разглеждания от нас надгробен паметник е
текстът, който цели да замести пластиката върху вертикалните възрожденски надгобия
и в този смисъл се явява нова форма на изказ, отговаряща на потребностите на
зародилото се старозагорско общество. Затова не е случайно, че в повечето случаи се

1 Илиев, Ат. Спомени на Атанас Илиев. 1926, София, с.44
2 Любенова, И. Изкуството на българските надгробни паметници.- Изкуство, 11, с.43-44;
Койчева, В., Пенева, Е. Надгробни паметници от Тича,  Сливенски окръг от 19  в.,  -В:  ИБИД,
1974, 29; Николов Д., Койчева, В. Каменни надписи от ХVІІІ в. В Стара Загора. –В: ИЕИМ, ХІ,
1968, с.119-138; Демирев, В. Митологични мотиви върху домашните иконостаси и надгробни
паметници от епохата на Възраждането в с.Градец, Сливенско.- Български фолклор, 1984, 3,
с.19-25; Ангелов, В. Надгробна пластика от Възраждането във Врачански окръг. -Български
фолклор, 1985, 4, с.10; Петров, П. Кръговидни паметници в Западна България. -Археология,
1962, ІІ, с.17-24 и др.
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забелязва тенденция към изписване на текстове с религиозно-философско осмисляне.
В тази връзка ясно проличава и стремеж чрез надгробните плочи и епитафиите върху
тях да се даде по-широка информация – нещо, което е съобразено с новите градски
условия от средата на ХІХ век. Естествено, това се прави от по-заможните или
обществено изявени личности, какъвто е Иван Стоянов.

Ако предположим, че той преживе е автор на надгробната си епитафия, което не
е невъзможно,  като вземем под внимание и неговата начетеност, по думите на Атанас
Илиев, пред нас застава една изключително ерудирана за времето си личност в духа
на европейското Просвещение. Споменавайки последното,  въобще не
преувеличаваме, като се има предвид, че хронологически то съвпада с Българското
възраждане и намирайки се в непосредствена близост до центровете на
космополитната европейска буржоазна цивилизация, неминуемо и развитието му търпи
влиянието на либералния и революционен ХІХ век. Независимо от изобилието на
средновековни културни форми и на доминиращ патриархален духовен пласт, в
началото на ХІХ в. у нас се зараждат тенденции, които вече очертават нова посока в
духовните търсения. Настъпили са структурни промени, както в духовните нужди, така и
в религиозното съзнание на част от будното старозагорско население.

Петте века не успяват да пречупят християнската съпричастност и светоусещане
на българите. Напротив, те дори го засилват. Източно-православната закваска
исторически бързо се изявява в принципно новата духовна сфера на ХІХ век, като при
това успешно осъществява синтеза между националната традиция и високите образци
на модерната европейска цивилизация – факт, от който в последна сметка се ражда и
изявява новия тип българска личност. Такава личност е и упоменатият вече Иван
Стоянов.

По понятни причини българите не могат да мерят ръст с европейските
просвещенци или пък с титаните на руския ХІХ век, но посланието, което изпраща към
съвременниците си и към бъдните поколения старозагорският възрожденец от средата
на миналото столетие, е красноречиво доказателство вече за един много по-разширен
кръгозор. С тази епитафия той безспорно не се вписва в парадигмата само на тясното
религиозно световъзприятие, нито пък на сухото богословско менторство. В духа на
унаследената християнска система от ценности, с това послание Иван Стоянов
демонстрира израстване в мисленето на българина в отношението му към света, във
философското осмисляне на живота и човека, в намерената им мярка за стойност чрез
добродетелта. И това се проявява не в някакво повърхностно идеологическо слово, а
на най-дълбоко, вътрешно ниво на светоусещане, в новия начин на мислене, в
характера на един реализъм, основан върху понятието за свещенността на Битието и
обърнат към Висшата правда. Извисеното съзнание на тази личност има яснотата за
човешкия път, който, минавайки през страданието, кръста и смъртта, неизменно върви
към възкресение, а възкресението означава победа над времето, изменение не само на
бъдещето, но и на миналото.

Българското общество усвоява европейската духовност главно чрез посредници,
сред които най-динамично се изявява гръцкият, следван от френския, немския, по-
малко италиянския и английския. Космополитният интерес на възрожденската ни
интелигенция я отвежда и към културите на Африка, Азия и Америка. Но едновременно
с тези влияния, българското национално съзнание през Възраждането е наясно, че
непременно трябва да запази и връзката си с рода, с родовата памет, със спомена за
тези преди тебе, има ясното съзнание, че трябва да оставиш не само имената им, за да
се помнят, но и посланията им. Настъпилите промени в политическия и обществен
живот променят и отношението към мъртвите от рода – то става въпрос на морал, на
нравствена норма за средата в която живееш, въпрос на почест и уважение и към тях, и
към себе си.

Всичко това с пълна сила важи и за характера на Иван Стояновата епитафия.
Безспорно една от най-образованите личности на Стара Загора, носител на будна
мисъл, той добре знае, че именно словото е, което одухотворява мисълта. Четейки
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епитафията му, сякаш чуваме Еклесиаста, онова, което дълбоко е прозрял и тъй
възвишено е изразил Проповедника: „Суета на суетите, всичко е суета”3. Чрез
посланието на своето надгробие, авторът му сякаш ни казва: направени по образ и
подобие Божие, ние трябва да имаме чертите на Бога. А какви са неговите черти? Те са
добродетел, любов, мъдрост и истина, а добродетелта изключва злото, любовта –
омразата, мъдростта – безумието, истината – лъжата.

Така че добродетелта е велико богатство, според понятийната система на този
българин. Това ако придобием, вече имаме много и именно това „много” си струва да
оставим като памет за нас на поколенията и което ще занесем в отвъдното. Защото,
казва друга  българска личност пак в един каменен надпис „Човек и добре да живее,
умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа това, да си спомни за онзи,
който го е направил...”4, а всичко друго освен добродетелта е суета, констатира Иванчо
Стоянов, чиято дълбока мисъл го отвежда далеч във вечността, до нас –
съвременниците и след нас – за да се помни!

Каквито и да са глобалните характеристики на вечността, каквато и да е целта на
космичната еволюция, „добро да делаш” е неизменно изискване на съществуващото.
Само по себе си абстрактна величина, „естеството” винаги и във всичко се изявява по
възможно най-конкретен начин, което, според именития старозагорец, е добродетелта.
Така в прозрението на този възрожденец от Ески Заара откриваме символиката на
божествеността, което пък от своя страна неизбежно води до трансформиране на
времевия скепсис в надежда.

Във философската синтетичност на този надгробен надпис откриваме
невероятна съотнесеност на конкретика с абстрактност – нещо, което разкрива автора
му като един духовно изграден тип. Несъмнено, чрез този синтетизъм, чрез така
избраната форма за изказ на посланието, той надхвърля личностното, достига до
трансценденталното в човека, до онази неунищожима същност в него, наречена дух,
която превръща смъртния в безсмъртен, а живота му – в пример за идващите след
него.

Другояче не може и да бъде. Защо?
Защото през 50—70-те години на ХІХ век българското общество вече  проявява

жив интерес към постиженията на природните и технически науки, появяват се опити за
философско осмисляне на света и природата. Този интерес е подбуден от наличието
на вече образована интелигенция, чийто интерес към големите открития на епохата е
безспорен. Твърде последователен в това отношение е протестанският вестник
„Зорница”, с който, според нас, преживе Иванчо Стоянов неминуемо е запознат, като
имаме впредвид, че „и двете му дъщери са възпитанички на Акарджанското
американско девическо училище”5. Този интерес, макар да не надхвърля степента на
любопитството и дилетантското увлечение на първите учени българи, сред които е и
„многозаслужилият просветен настоятел и попечител” на старозагорските училища,
няма как да не е облечен в религиозно мислене, разчупило обаче кората на
догматичната застиналост. Бидейки през петте века робство изцяло в лоното на
източноправославното световъзприятийно поле,  личностното  духовно развитие на
просветения зааралия от средата на ХІХ век се отваря по безспорен начин към
трансформациите и новостите на Европа.

Обичаят да се изсичат каменни надписи, засвидетелстван от езическия период,
следва стара традиция, свойствена предимно на прабългарите. Надписите са важни
извори за българската история и в някои от тях се съдържат единствени по рода си
данни, каквито не се срещат в наративните извори. Те са ценни и поради това, че в тях
се отразяват „мисловността” и личността на възрожденския българин, стремежът му да

3 Библия, София, 1924 г., с.659
4 История на България, София, 1981, с.158
5 Аяров, И., Кънев, Н., Ганева, Н. Възрожденска Акарджа и Стара Загора, Стара Загора, 2004,
с.34
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запечата трайно спомена за себе си или за важни и от голямо значение събития за
съдбата на народа ни. По съдържание, те са и част от общата литературна продукция
на народа през ХІХ век и представляват  изява на духовната му култура.

Разглежданата от нас епитафия е издържана в духа на православната традиция,
но в същото време е свидетелство и за самобитно писателско майсторство, за
нарастващи литературно-философски качества и дарования на отделни личности от
старозагорското общество в лицето на най-образованите представители на
възрожденския град, какъвто е и Иван Стоянов.
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ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
(по материали на ИМ - Котел)

Величка Калева

OUTLINE OF PROFESSOR DR. STOYAN BELINOV’S PORTRAIT
(after matters of Historical Museum – Kotel)

Velichka Kaleva

Summary

Prof.Dr. Stoyan Belinov is an acknowledged  founder of the Bulgarian otorhinolaryngology
and otoneurology. He was born in 1872 in Kotel, in the family of Ivan Byalata and Slava
Zhecheva Hadzhidobreva. His mother came from the famous Kotel Apolon – family.
Stoyan Belinov was a medicine graduate from the university in Sankt Peterburg and made a
speciality there and in Vienna. In wartime he was a chief of field-hospitals. Stoyan Belinov
dedicated nearly 20 years to lecturer’s and academic career at the Sofia University “Kliment
Ohridsky”. He is author of out first academie otolaryngology-textbooks. Prof.Dr.Belinov
worked at social significant illnesses in the otorhinolaryngology – sphere. His scientific activity
had as a result more than 120 works with practical application. They were highly estimated by
European medical circles. We can say he has introduced the Bulgarian otolaryngology to
Europe.
Prof.Dr. Stoyan Belinov perished in Sofia during the air-raid on 10th of January,1944.

Малкото балканско селище Котел е известно преди всичко с делото и приноса на
възрожденските дейци д-р Петър Берон, епископ Софроний Врачански, архимандрит
Неофит Хилендарски Бозвели, капитан Георги Мамарчев, Георги Раковски и редица
други към националната ни духовна и политическа независимост.

Не по–малък принос имат котленци и към българската медицина. Считаният за
основоположник на оториноларингологията и отоневрологията в България, практик и
теоретик, проф. д-р Стоян Белинов е роден на 30 март 1872 г. в семейството на Иван
Бялата и неговата втора съпруга Слава Жечева Хаджидобрева. В списъка на
котленските семейства от 1882 г. е записано: “с/во на Иваница х. Иванов Белин. майка
Слава Жечова. с/ве х. Иван Иванов (1858) и Стоян Иванов (1871). д/ри Мария (1864) и
Бяла Иванова (1866)”.1 Тук годините на раждане на братята Стоян и Иван са по-ранни,
но списъкът е правен доста по-късно от 1882 г., а се базира и на спомените на
останалите в Котел жители.

Семейството е будно и с голяма за времето си култура. Според сведенията, с
които разполагаме, фамилното име на Белинови води началото си от прабабата по
бащина линия, която се е казвала Бяла. За да не бъркат съпруга й Стоян Костадинов с
останалите негови съименници, котленци го нарекли Бялата - на името на съпругата
му2. В списъка с котленски прякори, съставен от Захари Бабин Жендин, бащата на
Стоян Белинов е записан на първо място като Иван Бялътъ - според котленския говор3.
Той е имал дюкян за аби и шаяци и е първият котленски търговец достигнал до Виена.
Бил е член на църковно-училищната община (1869 – 1871) и е един от учредителите и

1 ИМ – Котел, експ. „Котленски възрожденци”, инв. № 1017/ОФ; 1878/ОФ
2 Пак там, инв. № 1096/ НСФ
3 Пак там, инв. № 589/ ОФ
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първи председател на основаното в Котел през 1870 г. читалище “Съгласие-Напредък”.
Името му се среща и сред спомоществователите на „История блъгарска” на Гавраил
Кръстевич.4

Майката Слава е от известния котленски Аполонов род, от който са родовете на
Неофит Бозвели, Списаревски и пр.5 След 1876 г. тя е избрана за председателка на
котленското женско дружество „Родолюбие”, чиято дейност е най-активна именно под
нейното ръководство. А котленци дълги години помнели беседата й „Делата на
Наполеона”.6

Братът на Стоян Белинов Иван (1859 - 1902) е военен юрист - един от
учредителите на Демократическата партия, народен представител в Х (1899 - 1900) и ХI
(1901) ОНС, министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията в
правителството на Петко Каравелов през периода 19.II.1901 - 21.ХII.1901 г.7

Стоян Белинов учи в родния си град Котел. Запазен е списък с имена на ученици,
сред които е и неговото име.8 После завършва със златен медал класическа гимназия в
Болград и  медицина в Санкт Петербург през 1897 г. Завръща се  в България, където
работи като управител на Троянската и Татарпазарджишката болница. Специализира
оториноларингология във Виена (1905 - 1906) и Санкт Петербург (1906 - 1908). Там
получава научна степен “доктор на медицинските науки”.9

По това време в нито една болница в България няма специалист
оториноларинголог. През 1909 г. д-р Белинов основава първото специализирано
отделение по ушни, носни и гърлени болести в Александровската болница и става
негов старши лекар.10

На 10 ноември 1917 г. в Народното събрание е внесен законопроект за откриване
на Медицински факултет към Софийски университет, което става факт на 10 април
1918 г.11 Тогава Александровската болница преминава към университета, а
отделенията стават клиники. След смъртта на проф. Кипров през 1923 г. д-р Белинов
поема ръководството на катедрата по оториноларингология. Хабилитиран е като
доцент през 1920 г., през 1926 г. като извънреден, а през 1929 г. е вече редовен
професор. Декан е на Медицинския факултет през 1934 - 1935 г. За кратко време той
успява да издигне работата в катедрата до нивото на водещите европейски центрове в
Австрия и Германия12 и може да се каже, че въвежда българската оториноларингология
в Европа.

Близо двадесет години от своя живот Стоян Белинов посвещава на
преподавателска и научна дейност. Обучил е над 3 000 бъдещи лекари, които остават с
прекрасни спомени от него. Защитник на интересите на българските студенти – медици,

4 Пак там, инв. № 698-2/ НСФ; 1096/ НСФ; -100 години читалище „Съгласие-Напредък”, бр.
единствен от 23 май 1970 г.; Таскова, В. Балкански светлик, Сл., 2004, с. 126; Икова, Ив.
Съзвездие от ярки личности, Варна, 2003, с. 102-105; Икова, Ив. Мой дивен Котел, Варна, 2004,
с. 85-87
5 ИМ – Котел, инв. № 1070/ ОФ; Колибаров М. Родовата връзка на хаджи Мезю и дядо Райно с
род на Неофит котленец – Бозвели, В: Котленски родове, Котел, 1996, с. 98
6 ИМ – Котел, инв. № 690/ НСФ; Котленски край, бр. 3 от 12 март 1971; Таскова В. цит. съч., с.
126.
7 ИМ –  Котел,  инв.  № 1878/  ОФ; Цураков, А. Енциклопедия Правителствата на България,
хронология на политическия живот, С., 2001, с. 85, 87-88; Ташев, Т. Министрите на България
1878-1999, енциклопедичен справочник, С., 1999, с. 48
8 ИМ – Котел, инв. № 583/ ОФ
9 Пак там, 1114/ ОФ: -Българска клиника, кн. 1 от 1944-45, с. 1; Янков Г. Развитие на катедрата
по ушни, носни и гърлени болести, В: 40 години медицински факултет 1918-1958, С., 1958, с.
255
10ИМ – Котел, инв. № 1114/ ОФ
11 История на Софийски университет „Климент Охридски”, С, 1988, с. 83
12 ИМ –  Котел,  инв.  № 1114/  ОФ: Георгиев М., Цанков Н. 90 години Медицински факултет –
София (1917 – 2007), С. 2007, с. 10
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съпричастен към нуждите им, професорът подкрепя , научната дейност на
медицинското студентско дружество и през 1941 г. му дарява 50 000 лв.13

За това, че е прекрасен човек и преподавател свидетелстват и изказванията на
колегите му по повод оттеглянето му от Медицинския факултет на 28 декември 1941 г.
В писмо от 20 април 1942 г. Стефана Вълчанова пише до котленеца Стоян Ноков:
”Лично аз съм с отлични впечатления от него (проф. д-р Белинов – бел. моя), като човек
и преподавател”.14 Вероятно тя е работела в „Университетска терапевтична клиника и
фармакологически институт”, защото писмото е на бланка с щемпел на клиниката.

Котленецът си извоюва славата на човек и професионалист, чиято дейност не се
изчерпва само с преподаването в аудиториите, но работи и в амбулаторията и до
леглото на болния. Той счита, че болницата е „средищно учреждение, дето са се
разработвали, проучвали и реализирали най-важните научни и здравно-обществени
въпроси.”15

Д-р Белинов е изключителен оператор и още през 1911 г. представя извършените
от него само за една година 127 операции върху processus mastoideus. За първи път в
България той извършва големите операции на ухото, гърлото и особено на гръкляна.16

„Хората – казва той, не смятат хремата и гърлобола за сериозни болести”, но те
„причиняват множество и сериозни усложнения”.17 Счита, че населението трябва да
има оториноларингологична култура и насочва своята дейност и в тази област, защото
това са социално значими заболявания.

През годините, след откриването на Медицинския факултет се създават
български научно- медицински школи, които се ръководят от учени с международен
авторитет, чийто имена са високо ценени и днес в медицина. Сред тях е и проф. д-р
Стоян Белинов, който създава школата по оториноларингология.18 Научната му дейност
е съпроводена с повече от 120 печатни научни труда. Повечето от тях са на чужди
езици и са признати и оценени и от западните учени независимо от това, че
професорът е привърженик на руската школа по УНГ болести. По времето, когато е
университетски преподавател той прави сериозни проучвания и е автор на първите
университетски учебници в тази област на медицината.

В дисертацията си “За влиянието на страничните наклонения на главата върху
вестибуларния нистагъм” /1908/, Белинов първи разглежда клиничното изследване на
функцията на отолитовия апарат и заболяванията на ушния лабиринт. Едва през 1924
г. Магнус и де-Клайн подробно разработват тази тема. Проф. д-р Методи Попов
изтъква, че Белинов говори в дисертацията си за ”инклинационния нистагъм”, т. е. за
реакцията на лабиринта и неговите отделни части, която реакция служи днес за тема
на многобройните научни работи”.19 Изследването на д-р Белинов върху
ауропалпебралния рефлекс привлича вниманието и на чуждите учени. Във връзка с
този труд той предлага уред наречен микротимпан, с който може да се изследва този
рефлекс, да се установи слуховата острота и дали пациентът чува или се касае за
симулация. Микротимпанът се използва в медицинската практика, а по време на война
е проверявана глухотата на българската войска. Голямо клинично значение има

13 Пак там
14 ИМ – Котел, инв. № 1115/ОФ
15 Пак там, инв. № 1150 – 6/ НСФ
16 Пак там, инв. № 1114/ ОФ
17 Пак там
18 История на Софийски…, с. 161; Георгиев М., Цанков Н., цит. съч., с. 16
19 ИМ – Котел, инв. № 1114/ ОФ; Савов А. Българските приноси за развитието на
оториноларингологията. В: Доклади на I национален конгрес по история на медицината, т. II,
Шумен, 1981, с. 337
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разработката на д-р Белинов (1922) върху моргановия вентрикул у човека и неговата
големина при заболяването на гръкляна от туберкулоза.20

Особено внимание заслужават изследванията му върху риносклеромата - болест,
важна от научно и социално гледище. До 1910 г. тя не е позната в България. Д-р
Белинов открива 15 случая от нея, които докладва на международния
оториноларингологичен конгрес в Копенхаген през 1928 г. Създадена е международна
комисия за борба с риносклеромата и за нейн председател е избран професорът. През
1932 г. под негова редакция излизат всичките трудове на членовете на комисията.21

Постиженията на проф.  д-р Ст.  Белинов се следят с интерес и гордост от
котленци. Лекциите му върху риносклеромата намират място на страниците на в-к
„Котленски край”. „Чест за българската наука” – пише в него,-„ е излезлият на френски,
немски, италиански и английски труд на Белинов върху склеромата…по този начин,
чрез посредничеството на една чисто научна работа, нашата страна добива една по-
добра и по-широка известност.”22

Професорът е и един от най-добрите специалисти в света по изгарянията на
хранопровода. Патолого-хистологичните му изследвания на корозивния езофагит
(причинен от изгаряния на хранопровода) предизвикват интерес и одобрение особено в
немската и френска преса. Той предлага и метод за лечение на стесненията на
хранопровода – sonde à demeure,- след езофагостомия, който получава висока оценка.
Своето откритие професорът изнася пред оториноларингологичните дружества във
Виена, Будапеща и Букурещ. През 1941 г. този метод за лечение е публикуван в
Monatsschrift fÜr Ohreneilkunde и Revue roumaine d, O. R. L. А в ръководството на проф.
Terracol “Maladies de l, oesophage” главата за корозивния езофагит е написана от проф.
д-р Белинов.23 Това е доказателство за високата оценка, която е дадена на неговата
научна разработка.

Клиницистите са привлечени и от изследванията му върху Oesophagitis catarrhalis
acuta. С хистологични изследвания той доказва, че болестта често поразява
хранопровода, но се диагностицира трудно и симптомите й се покриват със симптомите
на стомашния или фарингиалния катар.24

Научните разработки на проф. д-р Белинов имат и практическо приложение.
Наред с микротимпана, той предлага и аспирационна канела за аспирация на гнойта и
ексудата при хронично възпаление на средното ухо. Френските отоларинголози
започват да я използват в своята практика. Две години след него, проф. Вормс
предлага същия способ, но признава първоавторството на българина.25

Белинов разработва и метод за изследване на тонзилите чрез два шпатела,
който докладва на VІ Конгрес на оториноларинголозите в Прага /1928г./. Методът му
намира одобрение сред виенските учени. А през 1932 г. в учебника на проф. Весели е
приложен и чертеж на шпатела.26

Особен обект на внимание от страна на Белинов са чуждите тела в
хранопровода, трахеята и бронхите. Той предлага няколко опростени метода за
изваждането им и създава школа за езофагобронхоскопия. Те са обсъждани на
Парижкия отоларингологичен конгрес и носят името pro cede du prof. Belinof.27 За първи
път в световната медицинска литература е описано субхордалното положение на

20Френгов Хр. Професор Стоян Иванов Белинов – основоположник на българската
оториноларингология. В: Доклади на I национален конгрес по история на медицината, т. II,
Шумен, 1981, с. 433
21 ИМ – Котел, инв. № 1114/ ОФ
22 Пак там, инв. № 1845 – 2/ ОФ
23 Пак там, инв. № 1114/ОФ: Янков Г. цит. съч., с. 256; Савов А. цит. съч. 338; Френгов Хр. цит.
съч. 434
24 ИМ – Котел, инв. № 1114/ ОФ
25 Пак там
26 Пак там
27 Пак там; Янков Г. цит. съч. с. 256
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чуждите тела в долните дихателни пътища. Професор Белинов е виртуоз в
изваждането на чужди тела от долните дихателни пътища и хранопровода и
демонстрира без анестезия уменията си в това отношение по време на своите лекции в
София, а също и  във Франция, Австрия и Германия.28

Заслугите му в тази област се отчитат и днес. На IV Балкански конгрес по
оториноларингология през 2004 г. доц. Цоло Цолов посочва, че: „Според статистиката
всяка година в България умират над 100 деца, поради това, че в дихателните им
пътища попадат чужди тела…Проблемът не е нов – той стои на вниманието на
специалистите от много години. Пример в това отношение са трудовете на именития
български оториноларинголог проф. Стоян Белинов от преди няколко десетилетия – в
далечната 1936 година, в които той описва случаи на деца със заседнали в горните
дихателни пътища динени и пъпешови семки и бобени зърна.”29

Професорът е учен с широки международни връзки. Научният международен
живот в периода между двете световни войни е доста оживен, тъй като развитието на
медицинската наука и особено на техниката е доста интензивно. Предложените от
проф. д-р Ст. Белинов разработки, оперативни методи на лечение, оригинални
инструменти и апарати за клинични изследвания не изостават от световните тенденции
и са оценени по достойнство. За признанието му като учен, говори и фактът, че е член
на седем чужди оториноларингологични и отоневроофталмологични дружества и на
Българския зъболекарски съюз. Той е основател и председател на българското
дружество по УНГ болести /1924г./. През 1939 г. в италианския печат се разпространява
слух, че изваждането на сливиците влияе върху продуктивната способност на мъжа и
жената. За да се потвърди или отхвърли слухът, на организирания по изричното
желание на Мусолини конгрес на специалистите по оториноларингология, наред с
водещи световни фигури в тази областта е поканен и проф. д-р Белинов. Колегията
единодушно признава, че тонзилектомията няма такова вредно влияние. Предприета
по определени показания, тя има благоприятно влияние върху човешкия организъм.30

Участието на Белинов във форума е признание за научните му постижения.
По негова инициатива са организирани и балканските оториноларингологични

конгреси, които продължават и днес. Той е постоянен техен генерален секретар.
Високият професионализъм в неговата област и уменията му на преподавател са
оценени не само в България. По покана на университетските и научните колегии той
чете лекции в Москва, Ленинград и Цариград /1934г./, в Лондон /1937г./, Монпелие и
Тулуза /1938г./, във Виена, Будапеща и Букурещ /1939г./ и пр. Съредактор и сътрудник
е на осем наши и чужди медицински списания издавани в София, Виена, Стокхолм,
Берлин, Парма, Базел, Ерусалим.31

Професорът развива и широка обществена дейност. Основател и председател е
на създаденото през 1934 г. „Дружество за закрила на глухонемите в България”, което
има за цел да покровителства и облекчи участта им. Белинов извършва проучвания
върху живота и проблемите на лишените от слух и как да се облекчи съдбата им.
Председател е и на ІІ клон на съюза “Обществена подкрепа”, също и председател и
член на контролния съвет на българското дружество на Червения кръст.32

Белинов не остава настрана и от живота на живеещите в София котленци.
Веднага след създаването на „Котленски културен комитет” през 1894 г., едни от
първите присъединили се към него са проф. Ст. Белинов, Сава Огнянов, Гено Киров,
проф. Богомил Берон и др. Белинов е активен член и председател на котленската
дружба през 30-те години на ХХ в. Отзовава се на всеки призив на своите съграждани

28 Савов А. цит. съч., с. 338; Френгов Хр. цит. съч., с. 434; Янков Г. цит. съч., с. 256; ИМ –
Котел, инв. № 1150 – 7/ НСФ
29 ИМ – Котел, инв. № 1150 – 6/ НСФ
30 Пак там, инв. № 1114/ ОФ; № 1150 – 6/ НСФ
31 Пак там, инв. № 1114/ ОФ: Българска клиника, кн. 1 от 1944-45, с. 3
32 Пак там, инв. № 1114/ ОФ; № 1150 – 5/ НСФ



326

за материална и морална подкрепа, за да се възроди западналото му родно място. Той
е един от дарителите за изграждането на стубели (чешми) в Котел и местностите около
него, за електрификацията и водоснабдяването му, за изграждането на изгорялата
читалищна сграда, за читалищната библиотека, за изграждането и откриването
паметници на Раковски, Софроний, за барелефи на възрожденците и пр.33

За своята многостранна дейност и участието му по време на войните като
началник на военно-полеви болници, проф. д-р Стоян Белинов е отличен с ордените:
„За храброст” - военна заслуга V степен, “Св. Александър” – ІІІ и ІVстепен, и медалите:
„Officier d, instruction publique” /френски/, „Meritul cultural” – 1 степен, „Meritul sanitary” – ІІ
степен,  сръбския “Св.  Сава”  – ІІІ и ІV степен,  „Гражданска заслуга”  -  ІІ степен,  и много
спортни отличия.34

На тържеството по повод пенсионирането му проф. д-р Белинов получава много
поздравления от видни политици, от столичния кмет, от артисти и общественици, от
лекари, от  университетски преподаватели. Получава и признание за своята лекарска,
преподавателска, научна и обществена дейност. Д-р Върбан Герджиков от Хасково в
едно изречение обобщава целия му живот: ”Вие спокойно може да кажете: направих
всичко, което можах – доволен съм”.35

Краят на проф. д-р Ст. Белинов е трагичен. Той умира от задушаване в жилището
си на 10 януари 1944 г. по време на бомбардировките над София. Но приносът му в
областта на оториноларингологията не е забравен. И днес, на провеждащите се
Белинови симпозиуми, на националните и балканските конгреси по ушни, носни и
гърлени болести винаги се отчитат заслугите на проф. д-р Стоян Белинов в тази област
от медицината.

33 Пак там, инв. № 1845-2/ ОФ; 573/ НСФ; Гайтанджиева Т. Дълбоки корени. -100 години
културно –просветно дружество „Котленски край” София, С., с. 7, 9;- Котленски край, бр. 126 от
12 май 1933; бр. 261 от 6 януари 1938; бр. 7 от юли 2005; Калева В. Дарителства за
читалищата в Котел, Жеравна и Медвен от създаването им до 40-те години на ХХ век, В:
Проблеми на Възраждането в Югоизточна България, Т. II, 228
34 ИМ – Котел, инв. № 1114/ОФ
35 Пак там
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Проф. д-р Стоян Белинов

Участниците в учредителното събрание на Дружеството за закрила
на глухонемите, сред които е проф. д-р Стоян Белинов, 17 май 1934 г.
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТЕФАН ПАПРИКОВ
(По документи от Държавен военноисторически архив – гр. Велико Търново)

Марина Калчева

GENERAL-LIEUTENANT STEFAN PAPRIKOV

Marina Kalcheva

Summаry

General-lieutenant Stefan Paprikov – the hero renowned in Slivnitza and Pirot during the
Serbo-Bulgarian War in 1885 is one the people who made others respect Bulgaria in the first
years after the Liberation of the yoke. General Paprikov served mainly on leading positions
because of his qualities. He was Head of the Military School in Sofiaq Head of the General
staff of the Bulgarian Army, Secretarry of War, Minister of Foreign Affairs and Religion.
He is one of the first renowned founders of Bulgaria, who is building an developing himself
with the clear consciousof the great historical imporanca of his deeds.Being eminent
Bulgarian statesman, General Stefan Paprikov leaves behind scientific works concerning
military administration and fleet history, which can be of great support to the Bulgarian army
officers for years on end. He is the author of “The story of Serbo-Bulgarian War in 1885”
/manuscript, unpublished/, two volumes. He had been contributor for the magazine “Military
journal” for years.
He is a holder of many Bulgarian and foreign insignia of honor.

Видните личности в историята на Българската армия, предопределени да играят
важна роля и в историята на България, често градят своята биография по време на
трудни периоди, които от друга страна поставят собствен отпечатък върху тяхното
формиране. С  делата си сътворяват чаcтица от светлите страници на българската
бойна слава. Между имената на тези, които карат света да заговори за България с
уважение в първите години след Освобождението от турско иго е името на генерал-
лейтенант Стефан Георгиев Паприков - герой от Сливница и Пирот по време на
Сръбско-българската война 1885 г., офицер от Генералния щаб /ГЩ/, на когото
заслужено са поверявани отговорни  постове: началник на Военното училище в София,
началник на ГЩ, военен министър. Той е един от първите изявени строители на
България, които градят войската и себе си с ясното съзнание за голямото историческо
значение на своето дело. Личности като Паприков се раждат и израстват във
финалната фаза на възрожденската епоха, формирала у тях още на младини един
възвишен жизнен идеал, чийто основен елемент е желанието да се осигури светло
бъдеще на България.

За генерал Паприков писаното е немного1. Обяснение може да се потърси в
конюнктурната партийност, насаждана в миналото като метод на исторически
изследвания. С настоящата публикация целим систематизирането на фактологически
материал от биографично естество, съхраняван във фондовете на Дирекция ”Държавен

1 Генерал-лейтенант Паприков. - Народна отбрана, №335 от 7 юли 1920 г.; Генерал-лейтенант
Ст. Паприков. Вождове покойници. - Военен журнал, 1925, №5, с. 1; Митев, Т. Капитан Стефан
Паприков. В: -Сборник “Храбри идват твойте капитани”.С., 1985, с. 191-202;
Мобилизацията.Кюстендилският отряд. Ст. Паприков. В: - Сборник спомени “Сръбско-
българската война 1885 г.”, С., 1985, с. 19-24
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военноисторически архив”- гр. Велико Търново, който да направим достояние на по-
широк кръг от читатели.

Стефан Георгиев Паприков е роден на 12 април 1859 г. в гр. Пирдоп. Получава
образованието си в Панагюрище и едва 17-годишен взема участие в Априлското
въстание 1876 г.2  Разгромът на въстанието го принуждава да се укрива известно време
от турските власти. По време на Руско-турската война 1877-1878 г. е  сред младежите,
които оказват помощ на руските войски3 с ясното съзнание, че по-нататъшното
съществуване на българите в рамките на Османската империя е практически
невъзможно.

След Освобождението завършва курс за изучаване на руски език, организиран от
руските власти в Пловдив.4  А когато през м. май 1878 г. императорският руски комисар
в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков обявява,
че ще се набират юнкери за първото военно училище, Стефан не проявява нито за миг
колебание и изявява желание за усвояване на знания по офицерската професия. Като
истински патриот осъзнава своето място в армията, за да допринесе за възкръсването
на българската държава в сложната обстановка на Балканите. Неговите преподаватели
от курса по руски език го подкрепят като един от добрите и прилежни ученици.

Откриването през м. ноември 1878 г. на Военното училище – важна институция
за изграждане основите на Третото българско царство, от руси и българи, се провежда
при тържествена обстановка в присъствието на княз Александър Дондуков-Корсаков, на
софийския митрополит Милети и представители на официалните власти. След
обичайния водосвет възпитаниците на училището се настаняват в постройките на
бивша военна болница, разположена тогава извън града.

В списък, изготвен от завеждащия учебната част щабс-капитан5 Константин
Рябинкин от Лейбгвардейския Литовски полк, приложение към приказ № 1 по
Софийското военното училище6, от общо 201 юнкери, държали приемните изпити на 30
ноември 1878 г. в младшия клас, името на Стефан Паприков фигурира под № 15. През
м. декември 1878 г. ученолюбивият младеж е вече приет в старшия клас.7

Енергичният и високо просветен началник на училището -  капитан от руската
императорска гвардия Николай Николаевич Флейшер разполага с четири руски
офицери, върху които главно пада отговорността за подготовката на първите български
офицери. Именно тези негови възпитаници познават усилията и крайното напрежение,
които се изискват от тях, за да могат за по-малко от половин година не само да усвоят
най-необходимите теоретически познания, но и да преминат основната строева
подготовка, въпреки че нито преподавателите, нито инструкторите, нито учебниците са
достатъчно. За преодоляване на трудностите решаващ фактор се оказва големият им
идеализъм.

Въпреки че курсът е предвиден като кратък, по политически съображения се
налага да се съкрати допълнително и да се избърза с производството на първия
випуск. С приказ № 40, т. ІІ от 10 май 1879 г. по Военното управление на България на
императорския руски комисар генерал – княз Дондуков-Корсаков се произвеждат в чин
„прапорщик”8 завършващите курса юнкери, като се определя и назначението им по
войскови части. Стефан Паприков е назначен в Софийската № 1 пеша дружина.9 Но не
за дълго.

2 ДВИА, ф. 012, оп. 1, а. е. 97, л.1
3 Владева, Л. Новинар, 28 окт. 2000г
4 ДВИА, ф. 012, оп. 1, а. е. 97, л. 5
5 Офицерски чин в дореволюционна Русия между поручик и капитан.
6 ДВИА, ф. 1521, оп. 1, а. е. 3, л. 4
7 Пак там, л. 154
8 Първи младши офицерски чин в старата руска армия
9 ДВИА, ф. 1521, оп. 1, а. е. 2, л. 30-32 гр.



330

Жадният за повече знания млад офицер не може да се задоволи с постигнатото.
На следващата година се явява на конкурсен изпит и бляскавият успех му отваря
вратите на Генералния щаб. На 13 октомври 1880 г. е зачислен в младшия клас на
Николаевската генералщабна академия в Петроград, Русия.

За да добият академично образование са командировани в Русия, подпоручиците
Рачо Петров, Никола Антикаров, Атанас Бендерев, Радко Димитриев, Георги
Дерманчев и Христофор Хесапчиев.10 Целта е да се създаде контингент от офицери в
българската войска, подготвени да заемат длъжностите, изискващи специални
познания. Николаевската академия дава най-висше общовоенно образование, затова и
завършилите курса в тази академия  ще бъдат част от попълнението на офицерския
корпус, нужен на ГЩ. От 1884 г. руският император ограничава броя и дава разрешение
да се допускат до прием във всяка руска академия само по един офицер от
българската войска.11

В Николаевската академия Паприков има щастието да слуша лекциите на
известния военен педагог генерал-майор Драгомиров12 - началник на академията.
Прочутият генерал има особено разположение към българите, останало от неговото
участие във войната за тяхното освобождение.

Още в самото начало на обучението в академията солидната подготовка на
българските офицери прави добро впечатление. Много полезни се оказват и
предварителните познания по руски език, позволяващи по-бързо да се усвояват новите
знания. Но най-вече успехите идват от добрата подготовка на българите по алгебра,
което признават самите руски преподаватели.

Увлечен в своето усърдие, Паприков завършва бляскаво целия курс и то по
първи разряд.13 Следва повишението му в офицерско звание „поручик”.

Неотложната необходимост от офицери с висше военно образование за армията,
принуждава българското военно ведомство да отстъпи от европейската практика, като
командирова в академията офицери, които са служили много малко време или почти не
са служили в строя. Отчитайки, че знанията за строевата служба и бита на войската,
наред с теоретическите познания са еднакво важни за офицера от ГЩ, с приказ № 347
по Военното ведомство от 20 септември 1883 г.14, Паприков е командирован отново в
Софийската № 1 дружина и като служил по-малко от две години в строя, му се възлага
обучение на новобранци от призива през същата година. Службата на младия
ентусиазиран офицер в столицата допринася за разширяване на познанията в областта
на военното дело, чрез контактите с руските офицери, останали на служба във
военното училище и е една добра практическа школа, дала основата на бъдещото
професионално израстване във военната кариера.

Следващият етап от практическата подготовка на генерал-щабните офицери,
съгласно доклад № 59 на военния министър до княз Александър І от 12 март 1885 г.15,
се явява службата във войсковите щабове. До изработването на „особено положение”,
завършилите курса на академиите и получили нужната практика в строя, се
командироват към управленията на пешите бригади, за да добият тактическа
подготовка. Предвижда се  да бъдат помощници както при зимните, така и при летните
тактически занятия с офицерите в частите. Между завършилите курсове през 1883 и
1884 г. е надеждният поручик Паприков.

10 Пак  там, ф. 1, оп. 5, а. е. 66, л. 91
11 Пак  там, а. е. 69, л. 225
12 Драгомиров, Михаил Иванович, командир на 14-та пехотна дивизия, която първа преминава
р. Дунав при Свищов, ранен в боевете на Шипка на 12 август 1877 г
13 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 216, л. 73; а. е. 656, л. 89 гр
14 Пак там,  а. е. 66, л. 91-93
15 Пак там, а. е. 216, л. 70-72
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През 1885 г. с приказ № 28 от 24 март по Военното ведомство16 поручик Паприков
от 8-и пехотен Приморски полк се прикомандирова за адютант по строевата част към
управлението на 3-а пеша бригада, щабът на която се намира в Русе и се причислява
към ГЩ. Едва поел новата си длъжност, заминава за македонската граница, изпратен
по разпореждане на военното министерство да извърши рекогносцировка на една част
от пограничната местност. По същите места той ще бъде отново много скоро, но вече в
качеството си на началник-щаб на Кюстендилския отряд с назначение да отбранява
македонската граница в случай на война с Турция.

Младият капитан17, без да се увлича в позволените за младостта му мечти, се
залавя упорито да усвоява военното изкуство, макар че се задържа за кратко като
бригаден адютант.

Събитията от есента на 1885 г. налагат своя отпечатък върху военната му
кариера. На 6 септември 1885 г. се обявява в гр. Пловдив Съединението на Княжество
България и Източна Румелия пред българския народ и пред света. Осъществява се
едно  велико национално дело, въпреки че то води до дълбока външнополитическа
криза за България.

В периода до Съединението висшето военно командване не се занимава с
въпроса за разработване на планове за война срещу която и да е балканска страна.
Създадената в резултат на Съединението обстановка изисква вземането на спешни
военни мерки за противодействие срещу очаквана военна намеса от страна на Турция,
която е засегната пряко от извършения политически акт. За целта възниква
необходимост да се проведе във възможно най-кратък срок мобилизирането на
българските войски и тяхното съсредоточаване на турската граница. Мобилизацията се
извършва единствено, за да се закрепи успеха на народното дело и да не се допусне
нахлуване на турски войски в Южна България. Обявяването на мобилизацията е
посрещнато с изключително въодушевление от целия български народ.

Значителна пречка за  нейното правилно и бързо провеждане е заповедта на
недоволното от Съединението руско правителство за отзоваване на командированите в
България руски офицери. Въпреки това много от тях остават доброволно до края на
мобилизацията, като полагат всички усилия в помощ на младите още неопитни
български офицери. За тях Паприков като деен участник  в събитията, по-късно ще
напише: ”Те най-добросъвестно изпълниха своя войнишки дълг... работиха до часа, в
който частите трябваше да тръгнат в поход, дадоха на офицерите и войниците
бащински съвети и със съкрушено сърце... бяха принудени да се разделят със своите
части и да изпълнят ролята на руското правителство.”18

На 9 септември 1885 г. с нареждане № 823 до командира на 3-та пеша бригада
военният министър19 изисква Паприков незабавно в свое разпореждане, като го
причислява към ГЩ.

На 10 септември при пристигането си в София е назначен за „офицер за особени
поръчки”. Предложеният му пост не отговаря на неговите виждания за офицерското
поприще и по тази причина се стреми към назначение в частите на армията.
Министърът уважава настоятелното му искане, в резултат на което е заменен с капитан
Антикаров  и на следващия ден вече пътува за новото си назначение  като началник-
щаб на Кюстендилския отряд.20

Съдбата отрежда на капитан Паприков да приложи своите умения и знания в
Сръбско-българската война 1885 г. за защита на Съединението. Във войната на

16 Пак там, а. е. 74, л. 52
17 Произведен е в следващото офицерско звание „капитан” на 30 август 1885 г. ДВИА; ф. 1, оп.
5, а. е. 656, л.89 гр.
18 Паприков,С. Г.  Ръкописен труд по Сръбско-българската война в 1885 г.,  Т.  І ,  С.,  с.  201-202
/непубликувана/. Научно-справочна библиотека при ДВИА, инв № 3524
19 ДВИА, ф. 22, оп. 3, а. е. 51, л. 5
20 Пак там, ф. 111а, оп.1, а. е. 42, л. 1
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капитаните срещу генералите, когато от командването на Действащата армия се
формират два корпуса – Източен, разположен на тракийската граница и Западен,
разположен на македонската граница с Турция, той е назначен за началник-щаб на
последния, считано от 1 октомври 1885 г.21 В продължение на един месец дружините,
предадени в разположение на  командващия корпуса майор Аврам Гуджев и на капитан
Паприков, заемат позиции за отбрана в района на Кюстендил, Радомир и Дупница, със
задача да отблъснат предполагаема турска интервенция в посока от Македония.

В началото на м. октомври българското главно командване получава достоверна
информация за ускорени военни приготовления на сръбска територия, включително и
за съсредоточаване на някои полкове по западната българска граница. По тази причина
щабът на Западния корпус и лично капитан Паприков получават нова задача: да се
проучат условията и да се формират основните идеи на концепция за водене на война
срещу сръбската кралска армия.

Разрешаването на подобна задача се очертава като нелек проблем, тъй като от
една страна липсва каквато и да било предварителна подготовка на военното
ведомство. От  друга страна нейното изпълнение се затруднява от множеството
неизвестни, които крие все още неясната турска позиция към Съединението.
Независимо от това щабът се справя отлично. Младият български капитан е със
солидни теоретически познания, смелостта му е една от отличителните черти и като се
прибави към всичко това  и идеализмът на българския офицер от онова време,  то
липсата на опит се компенсира от всеотдайната преданост към призванието „офицер” и
към народното дело.

На 13 октомври 1885 г. капитан Стефан Паприков уточнява последните
подробности на плана с началник-щаба на войската капитан Рачо Петров.22 При
очертаване напълно на противниковото групиране, става ясно, че главният удар трябва
да се очаква в направлението Пирот - Сливница - София. Според окончателния
вариант противникът трябва да се посрещне на Сливнишката укрепена позиция, където
да се даде решителното сражение. До този момент предните прикриващи отряди имат
за задача да забавят настъплението на сръбската армия, за да бъде спечелено време,
докато на Сливница се съсредоточат достатъчно сили за отбрана.

Главното внимание на началник-щаба на Западния корпус /ЗК/ през втората
половина на октомври е насочено в няколко направления23: дооборудването на
Сливнишката укрепена позиция; действията на прикриващите отряди, разположени
близо до западната граница и изборът на най-подходящите позиции, които да заемат
предните части.

Умишлено търсеният повод е намерен от сръбския държавен глава и на 2
ноември 1885 г., крал Милан обявява официално започването на войната.

Обявяването на войната заварва командването на ЗК и на българската армия,
разпръснати на различни места. Майор Гуджев заминава няколко дни по-рано на
обиколка по сръбско-българската граница, за да направи преглед на позициите, заети
от прикриващите отряди, а Главнокомандващият княз Александър Батенберг и
началникът на щаба на армията капитан Рачо Петров са в Пловдив.

Налага се функциите на непосредствен координатор и ръководител на
действията на всички части, разположени на западната ни граница през първите два
дни на Сръбско-българската война да изпълнява капитан Стефан Паприков.

На основание  Манифеста от 2 ноември 1885 г. на българския държавен глава за
приемане на обявената от Сърбия война, капитан Рачо Петров изпраща телеграма до
командването на Западния  корпус. Непосредствено след получаване на телеграмата
капитан Паприков телеграфически дава разпореждания към съставните части на
корпуса, сведени в няколко отряда – Сливнишки, Царибродски, Търновски, Брезнишки и

21 Пак там, а. е. 60, л. 24 гр.
22 История на Сръбско-българската война 1885 г. С., 1925, ЩА – ВИК, с. 186-187
23 ДВИА, ф. 22, оп. 3, а. е. 75, л. 65-82
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Изворски и отдава първата си бойна заповед.24 Според нея командирът на 2-ри
Струмски полк, разположен в Кюстендил, се задължава веднага да изпрати част от
дружините си в помощ на Изворския отряд. Командирът на 3-и Бдински полк капитан
Марин Маринов получава нареждане да оттегли също своите дружини от турската
граница и след като ги отправи към Сливница, да поеме командването на Врабчанския
отряд. Квартируващият в София 5-и Дунавски полк, начело с капитан Андрей Блъсков
също е изпратен от Стефан Паприков за Сливница. Командирът на Драгоманския полк
е задължен да осигури при нужда, оттеглянето на дружините от Цариброд, а
Царибродският и Трънскят отряд получават заповед да отбраняват упорито позициите
и да отстъпват към Драгоман и Радомир само под натиска на явно превъзхождащ ги
противник.

Оценявайки правилно обстановката, вземайки предвид факта, че противникът се
намира само на два прехода от Сливница, Паприков взема мерки към Сливница да се
съсредоточат колкото се може повече войски.

Благодарение на правилните разпореждания на капитан Паприков, на 2 ноември
1885 г. предните български отряди се оказват подготвени да водят в продължение на
два дни тежки неравни боеве за забавяне превъзхождащия ги противник и спечелват
ценно време докато войските от Източна Румелия се съсредоточат на позицията при
Сливница.

На 3 ноември 1885 г. в София пристигат Главнокомандващият княз Батенберг и
началникът на щаба на армията капитан Рачо Петров. Те одобряват извършеното от
началник-щаба на ЗК.

Два дни по-късно се състои военен съвет, на който след подробен доклад за
положението на фронта, капитан Стефан Паприков  предлага българските войски да
напуснат Сливнишката позиция. Предложението не се приема, въпреки съгласието на
княза. Капитан Паприков е натоварен с осъществяването на окончателното становище
на военния съвет да се даде решително сражение  при Сливница.25

Резултатите са известни. В напрегната обстановка, когато главните сили на
българските войски са на южната граница срещу Турция и трябва да се водят
неравностойни битки с многократно превишаващата ги по численост и подготовка
сръбска армия, Паприков проявява забележителна организираност и смелост и
допринася много за защитата на Сливнишката позиция. Отбраната на Сливница
завършва с успех. Преди настъплението към Пирот, командването на Съединените
войски на Северна и Южна България, действащи южно от Стара планина, се възлага на
подполковник Данаил Николаев, чийто началник-щаб става капитан Паприков.

С рапорт на началника на Западния корпус до Главното командване на
българската войска капитан Стефан Паприков е предложен за награда.  С приказ № 33
от 29 ноември 1885 г. е награден с военен орден „За храброст” ІІІ ст. за цялостните  му
заслуги и за проявена „разпоредителност и организация” при превземане на
Сливнишката позиция през Сръбско-българската война 1885 г.26

Примирието е сключено, но тиловите служби са в криза. За  нейното
разрешаване  допринася капитан Паприков, който е изпратен в София. Не след дълго
време  след демобилизацията е изпратен в Пловдив, за да работи за реформирането
на  румелийските войскови части и въвеждането им в организационна връзка с тези на
Княжество България.27

Като офицер с наложен авторитет Паприков получава назначение в съвместна
комисия от Съединените северни и южнобългарски войски и Съединените дивизии на
кралската сръбска войска по определяне демаркационната линия между войските.28

24 Паприков, С. Посоч. съч. ...  с. 448
25 ДВИА, ф. 22, оп. 3, а. е. 415, л. 51
26 Пак там, ф. 111а, оп. 1, а. е. 22, л. 4; ф.1, оп. 5, а. е. 647, л. 37
27 Пак там , ф. 22, оп. 3, а. е. 68, л. 64-69
28 Пак там, ф. 111а, оп. 1, а. е. 40, л. 55
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В течение на още цели 20 години Паприков служи в армията. Признание за
неговите заслуги за развитието на военото дело е включването му в състава на
Кавалерствения съвет/ Орденски съвет, Орденска дума/,  под председателството на
военния министър капитан Константин Никифоров, с членове, между които  началник-
щаба на армията капитан Рачо Петров и командира на Западния корпус полковник
Данаил Николаев29, с предмет на дейност - разглеждане предложенията за
награждаване на отличили се офицери.

Организаторските качества на Стефан Паприков са високо ценени  и определят
характера на военната му кариера. Предлагат му се отговорни постове, първите от
които са „офицер за особени поръчки” и  „другар на военния министър”30 през 1886 г.
Ползва се с пълното  доверие на министъра и е най-близкия изпълнител на неговите
разпореждания по управлението на войската. Обявява неговите заповеди и присъства
при личните доклади на началниците на отделните управления, а в случаите на
отсъствие на министъра го замества с всички задължения и права. Функциите на
“другаря на военния министър” са много близки до тези на началник-щаба на армията –
длъжност, изпълнявана от Паприков от 18 август 1887 г. до 23 октомври  с. г.  и от 30
ноември 1896 г. до 19 януари 1899 г.31

През 1887  г.,  с приказ №  94  от 23  октомври 1887  г.  на военния министър е
назначен за началник на Военното училище в София.32 Същевременно е преподавател
и автор на научни трудове по военно дело, между които е ”Записки по военната
администрация”33. С право той се нарежда сред високообразованите българи, така
необходими за изграждането на модерната държавна и военна администрация.
Продукт на негови разработки стават почти всички първоначални наредби и
законоположения, които уреждат войсковото управление. През 1887 г. той
систематизира и издава Сборник по приказите, указите и циркулярите по военното
ведомство /1879 – 1887 г./34. Може с право да се каже, че е творецът на нашата военно-
административна служба и възпитател на цели поколения офицери. Именно
компетентността му по организационната структура на армията е една от важните
причини за издигането му два пъти за началник-щаб на армията.

От 1887 г. е  майор35, на 2 август 1891 г. е произведен в чин „подполковник”, а от
2 август 1895 г. е вече полковник и е назначаван за почетен флигел-адютант при княза
и началник на Административния отдел  в Щаба на армията36.

През 1899 г., от 19 януари му е поверено креслото на военен министър37, чиито
задължения е изпълнявал отлично неведнъж при отсъствие на министъра, като негов
пръв помощник.

На 15 ноември 1900 г. с Височайша заповед № 30, в деня на годишнината от
победата в Сръбско-българската война 1885 г. е произведен в чин „генерал-майор”.38

Като военен министър полага големи усилия и грижи за доброто организиране,
въоръжаване и обучение на армията. Не допуска да се намали боеспособността на
българската армия, въпреки тежката икономическа криза и необходимостта от големи
финансови ограничения.

Високата оценка за „усърдната му деятелност и неуморимата му ревност за
благоустройството на войската” е залегнала в Рескрипт от 18 септември 1902 г. на

29 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 640, л. 56; а. е. 313,л. 183
30 Пак там, а. е. 219, л. 72; л. 78; а. е.218, л. 8; а. е. 208, л. 65
31 Пак там, а. е. 223, л. 149; а. е. 84, л. 67, л. 79; а. е. 78, л. 158 гр.; а. е. 141, л. 19
32 Пак там, а. е. 84, л. 79; ф. 1521, оп. 1, а. е. 26, л.168
33 Паприков, С. Записки по военната администрация. Утройство на въоръжените сили. За щаб-
офицерския курс. С., 1894, 486 с
34 ДВИА, ф. 1, оп. 1, а . е. 21, л. 1–638
35 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 84, л. 24
36 Пак там, а. е. 129, л. 60; а. е. 132, л. 90
37 Пак там, а. е. 141, л. 19
38 Пак там, а. е. 142, л. 74
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Негово Царско Височество Фердинанд, обявен в заповед № 224 от с. г. по Военното
ведомство.39

През 1903 г. е назначен за инспектор на пехотата.40

Като човек с балансиран характер, както и добрите му контакти в Русия стават
предпоставка генерал Паприков да бъде изпратен като дипломатически агент в Санкт
Петербург. Като дипломат е ценен в България и за втори път му е поверено
министерско кресло –  на министър на външните работи и вероизповеданията. В това
си качество, с рапорт до министъра на войната през 1910 г. той предлага: пътища за
решаване пограничните въпроси с Турция; въвеждане на правилник за пограничната
служба, валиден за двете страни; определяне с точност пограничната линия в спорните
райони; създаване на смесена турско-българска комисия за разрешаване въпросите, по
които двете страни имат различни виждания. 41

С Височайша заповед № 14 от 17 април 1908 г. е повишен в чин ”генерал-
лейтенант” и по собствено желание, генералът от свитата на царя Стефан Паприков се
уволнява от армията.42

От 9 октомври 1912 г. по време на Балканската война 1912-1913 г. е назначен за
генерал „за особени поръчки” при щаба на Действащата армия и се прикомандирова
към Главната квартира на черногорската армия като български представител.43 Участва
като официален български делегат в Лондонската мирна конференция през 1913 г.

През 1913 г. му се възлага ръководството на Главно тилово управление – другата
сфера, където са задълбочени неговите познания. Уволнен е при демобилизацията на
армията.44 По време на Първата световна война 1915-1918 г. е председател на
дружеството за подпомагане на бедните войнишки семейства.

Почива на 30 май 1920 г. в София.45

Виден български държавник, генерал Стефан Паприков оставя след себе си
научни трудове,  в помощ на поколения офицери от българската армия.  Автор е на
двутомна История на Сръбско-българската война 1885 г., трудове по военна
администрация и по историята на флота, сътрудничи на списание  „Военен журнал”.46

Генерал Стефан Георгиев Паприков е носител на многобройни  български и
чуждестранни ордени и медали:  сребърен „Таково” І ст. и „Белий орел” ІІ клас
/сръбски/,  ”Св. Ана” І ст. /руски/, Данило І ст. /сръбски/, сребърна
„Обелича”/черногорски/, „За отлична  служба” – 10 и 20 години в българската войска,
„За заслуга”, „Св. Александър”ІІІ ст., „Св. Александър” ІІ ст., „Османие” І ст. и
„Меджидие” ІІ ст. /турски/ и „Румънска зведа”.47 - признание за неговите изключителни
заслуги за развитието на военното дело и Българската армия.

39 Пак там, а. е. 161, л. 275-275 гр.
40 Пак там, а. е. 280, л. 28
41 Пак там, ф. 22, оп. 3, а. е. 156, л. 78-79
42 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 189, л. 43
43 Пак там, а. е. 380, л. 134-135, л. 32
44 Пак там, ф. 40, оп. 2, а. е. 1568, л. 131, л. 368
45 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 97, л. 20
46 Паприков, Ст. Записки по военната администрация. С., 1887, 332 с.; Военна администрация.
Военно домакинство за щаб-офицерския курс. С., 1894, 194 с.; Записки по военната
администрация. Устройство на въоръжените сили. За щаб-офицерския курс. С., 1894, 486 с.;
Армия и флот. Монография. С., 97 с./непубликувана/. - Научно-справочна библиотека при
ДВИА, инв. №3538. Паприков, Ст. Сръбско-българската война 1885 г., С., 985
с./непубликувана/. Научно-справочна библиотека при ДВИА, инв. №3525.
47 ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 132, л. 99; а. е. 141, л. 52, л. 432-433, л. 483; а. е. 161, л. 35; а. е. 656,
л. 90.
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ЧИПРОВСКИТЕ ДЕЙЦИ ОТ 16 – 17 В. – РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Анюта П. Каменова - Борин

CHIPROVTSI FIGURES FROM 16-17CENTURIES – CHAMPIONS FOR UNITED EUROPE

Anyuta P. Kamenova – Borin

Summary

Chiprovtsi in XVI - XVII century was a center of spiritual, political, and economic prosperity. It
was Bulgaria. Besides being associated with Chiprovtsi uprising in 1688 it gave birth to the
constellation of figures for whom we write and speak today. These are Peter Bogdan, author
of the first history of Bulgaria in 1667 almost 100 years before Paisii, the first Bulgarian
Historiographer, the most educated and brilliant diplomat of the  XVII century Peter
Parchevich; Philip Stanislavov, author of ABAGAR, the first printed book in modern Bulgarian
language, archbishop Francesco Soimirovich and archbishop Iliya Marinov cared for the
opening of the first Bulgarian school in 1624, and also Ivan Lilov devoted his life to
enlightenment, as well as archbishop Stefan Knezevic.
Peter Bogdan Bakshev is a founder and strategus of the Bulgarian national liberation
ideology, Ivan and Michail Stanislavovi, Bogdan Marinov, Luka Andreinin and Georgi
Peyachevich are fearless and courageous leaders of the uprising in 1688 - the first and the
most serious attempt to reject slavery.
All they, the pleiad of Chiprovtsi citizens, left their names in Bulgarian history forever with its
high European education, embraced and brought the ideas of the Renaissance earliest of all
in Bulgaria, until the last breath cared for free Bulgaria. They were the first supporters of
United Europe with their writings and actions.

В историческата наука понятието „личност”1 много често се среща като „важна”,
„забележителна”, „велика”, както и обикновена историческа личност (Бояджиев; 114).
Една личност трябва да притежава качества, чрез които да има законно основание да
намери място в историята. Чипровските личности, за които ще стане по-долу реч,
проявяват обичайно голяма взискателност към действията си, за осъществяването на
своите цели проявяват усилия и преодоляват необикновени и необичайни препятствия.
Но за да израснат от обикновеното до великото, те извървяват път „към висините на
славата” обикновено трънлив, заплетен, а понякога изключително тежък и труден. В
изследванията си за тези личности учените са проследили сложните контури на
движение към човешкото величие. На базата на многобройните извори и библиографии
ние ще се опитаме да покажем в най-общ план животът и делата на чипровските дейци
от ХVІІ в. в социално-исторически, личностно-психологически и дори критичен аспект.
Естествено и ние в нашето изложение вероятно ще изпаднем в типичната слабост в

1 Проблемът за личността заема централно място в психологията. В историческите и други
хуманитарни науки се разглежда ролята на личността в историческия процес. Естествено е да
уточним, че понятието за личност е тясно свързано с понятието човек; „индивид”,
„индивидуалност”, „характер”. Тези понятия неотстъпно присъстват в хуманитарните науки. Те
се налагат в заглавията на хиляди статии, студии, монографии в областта на историята,
психологията, социологията, правото и пр.(Бояджиев 2010: 111). Благодарение на своята
индивидуалност (съвкупността от интелектуални, морални, емоционални, волеви особености),
човек се превръща в личност, общувайки с другите хора под влиянието на социалната си
среда.
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пресъздаване живота и делото на нашите герои за идеализиране. Но личностите на
тези апостоли на просвещението и свободата са толкова величави, че не бихме могли
да постъпим по друг начин.

Известно е, че завладяването на България от османските поробители унищожава
българската държавност – държавни, църковни, културни и др. институции. В първите
два века на робството това се усеща особено осезаемо, когато българите се намират в
почти пълна изолация от контакти.

Средата в която израстват Петър Богдан, Петър Парчевич, Франческо
Соймирович, Франческо Марканич, Филип Станиславов и другите от плеядата
чипровски дейци - Илия Маринов, Иван Лилов, Стефан Кнежевич, Антон Стефанов
Блазиус Койчев, братя Пеячевич, Богдан Маринов и др., съчетана с хуманистичните
идеи в Европа е важна предпоставка за тяхното оформяне като водачи и личности на
национално- освободителното ни движение. Защото са деца на боляри, аристократи,
високо просветени търговци и майстори – занаятчии и кнезове – управници, ползващи
се с известни свободи, самосъзнание и самочувствие на българи!

Получили солидно образование, овладели дълбоки знания и спечелили всеобщо
уважение, изпълнени с ясно и гордо съзнание за българската си народностна
принадлежност, тези енергични, даровити деятели, са изпълнени с пламенна ревност в
културното възземане и политическо освобождение на своя изстрадал народ.

Политическата дейност на българските католици през ХVІІ в. повече от два века
привличат вниманието на учени от различни страни. Огромното документално
наследство в европейските архиви и показано от историци и литератори оформиха
специфичната представа за дейността на българите католици ХVІ – ХVІІ в. в България
(Иречек 1978:494 – 512; Милетич 1894: 62 – 82; 11 – 11; 146 - 169; Fermendzin 1887;
Милев 1914; Дуйчев 1938, 1939: 39 – 40; 174 - 209; Станимиров 1988; Димитров 1985).

За пръв път йезуитът Николаус Шмит в 1760 г. в Търнава издава съчинение за
османските завоеватели и съобщава за християнския заговор от 1655 г. и там намира
място личността на архиепископ Петър Парчевич и неговите мисии при австрийския
император и украинския  хетман Богдан Хмелницки.(Shmitth 1760: 41 – 43). Макар и по-
късно в нашата историческа наука се оценява делото на Петър Парчевич и другите
видни чипровски дейци. Големият изследвач на Чипровци и неговата история Иван
Дуйчев отбелязва: „към редиците борци за народна свобода от времето на нашето
Възраждане трябва да бъдат добавени и ликовете, не по-малко величествени и на
борците във въстанието от 1688 православни и католици” (Дуйчев 1938: 3). Малцина,
но с ясно очертани цели за общо действие, те дръзнали да се опълчат срещу врага, от
когото треперели цели царства.

Петър Богдан и Петър Парчевич са опитни, далновидни политици, те са герои на
своето време –следват своята начертана голяма цел – да видят народа си свободен, но
те все пак не предлагат концепция за развитието на бъдещата свободна държава. За
тях е достатъчно европейското средновековно право (владетелят може да не е
българин) и те предлагат короната и на влашкия воевода, на полския крал, на
австрийския император – но за тях това не е толкова важно. Те имат само едно
изискване – да се освободи от гнета поробения български народ.(Димитров 1985: 57).
Важна предпоставка за появяването на големите личности в Чипровци ХVІ – ХVІІ в. е
активизирането на Римската курия през втората половина на ХVІ в. във връзка с
разпространението на католическото вероизповедание. Това активизиране е свързано
и с учредяване на специална институция Конгрегацията за разпространението на
вярата (1622 г.) от папа Григорий ХV (1621 – 1623 г.). Напълно естествено е, Рим
търсейки свои стари католически общности да се насочи към Кипровец, приобщила още
няколко села, където живеят българи изповядващи по силата на стечение на
исторически обстоятелства католицизма. В ХVІ – ХVІІ в. в Чипровската покрайнина
българската общност се ръководи от много високо образовани български
интелектуалци, които мислят за съдбата на целия български народ и неговата
политическа свобода.
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Макар и духовни католически водачи, като част от висшия католически клир към
римската църква те естествено са добри божи служители, но това, което ги прави
феноменално различни е, че тяхната дейност се е поставила в служба на българските
патриотични интереси.

Докато Петър Парчевич е действен дипломат, политик и не спира да обикаля
Европа за каузата на Петър Богдан стои в България, възстановява епархии, дето няма
и католици проявява пасивност в покръстването, като показва своята интелигентност
на политик, мислейки далеко напред.(Дуйчев 1938: 123 – 126; Fermendgin 1887: 62).

Чипровските духовни дейци влизат в траен досег с идеите на хуманизма, който
оставил отпечатък и коренно е променил техния живот. Означава се с термина
„Българско пред Възраждане на разгръщането на барока в Средна, Източна и Западна
Европа, представляваща предел между Средновековието и неговото време” (Георгиев
1984: 138). Животът в свободните западни страни събужда у поробените българи
тяхното народностно самосъзнание и затова твърде рано идеята за борба против
турците възниква именно в Кипровец (Дуйчев 1938:9). Тяхната култура им позволила да
имат ясна представа за положението в Османската империя, защото ежедневно са
били в досег с османската действителност. Най-ярко това е показано в релациите и
трудовете на Петър Богдан, който дава пълно и ясно описание на социално-
политическото положение в българските земи и не случайно Петър Парчевич и др. в
произведенията си са приемали правото на свободен живот на всеки народ. Но това,
което ги прави радетели за свободна Европа е тяхната увереност, че излизането от
тежкото положение и добиване на тая свобода е въоръжено всенародно балканско и
българско въстание и обединение на всички сили заедно с Европа.

Цветето на България – така чипровчанинът Петър Богдан през ХVІІ в. нарече
родното си място. Високите красиви планини, бистрите и студени извори на Огоста,
богатите залежи на рудни изкопаеми правят селището Кипровец, Кипровац, Чипровец,
привлекателно място за живот от дълбока древност до наши дни. Тук живеят траки,
римляни, славяни, саксонски рудари. Селището е важен рударски център със залежи от
олово, сребро, железни руди и златоносен пясък в над 50 рупи, с рударския закон (1638
г.) и самокови за топене на желязо.

Кипровец е център на воеводство, населението се ползва с определени свободи.
Тук е съсредоточена част от българската феодална аристокрация – местни и нови:
Кнежевич, Парчевич, Пеячевич, Тома-Гьонович, Маринов, Путин, Соймирович, Черкин,
Пуенини и др. През ХVІ – ХVІІ в. тук цъфтят занаяти и търговия, строят се църкви и
манастири  средище е на просвета и култура. Градът е важен политически,
икономически и културен център, където се създават условия за едно духовно
Възраждане цяло столетие преди Паисий. Чипровските търговци са в Дубровник,
Венеция, Влашко, Молдова, Цариград. Изкусните майстори от Чипровската златарска
школа коват сребърни позлатени дискоси, чаши, кръстове, обкови, тасове и женски
накити за български, сръбски, албански, румънски и руски манастири. В
процъфтяващото градче се създават условия за създаване на огнище на култура и
просвета. Тук се открива първото училище в България (1624 г.), и  висше училище
„семинариум”, където се учи граматика, математика, логика, философия, риторика. За
Чипровското училище се построява специална сграда (1635 г.). Чипровската
покрайнина заедно със селата Железна, Мартиново, Копиловци, Клисура представлява
католическа общност, в която децата са задължени да учат, а надарените българчета
биват изпращани да учат в Италия, Полша, Австрия. Чипровските кнезове са по
традиция потомствени майстори-златари. В храмовете се служи на славянски език, а
православни и католици мирно съжителстват и заедно понасят гнета на поробителя.

През ХVІІ в. Кипровец е най-голямото средище на българското католишко
население. Тук живеят 4 000 души католици и още толкова православни (Fermendgin
1887: 137, 174, 198).

Децата на Кипровец учат в колежите и университетите на Рим и Лорето, Анкона,
Перуджа, Болоня, Бреща, Фермо, Флоренция, Виена, Краков, където получават високо
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образование и всички се завръщат в отечеството си, за да му служат. Плеядата
чипровски дейци от ХVІІ в. са много с интересни съдби и извървян живот. Забравено е
вече негативното отношение към техните личности- мнозина историци са се погрижили
тяхното дело да бъде изследвано и показано на широката публика  макар, че
чипровската история от ХVІІ в. лежи още в архивите на Ватикана, Виена, Венеция
(Милетич 1894;Милев 1914; Дуйчев 1938, 1939; Димитров 1935; Станимиров 1988;
Списаревска 1988). Много е писано за големите личности, които продължават да
вълнуват изследователите и любителите на историята, защото те не са само на
Чипровци, а на всички българи и са част от историята на балканските и от Средна
Европа държави. Чипровските дейци и Чипровската епопея 1688 г. са неизменна част
от българската национална история. Това е епископ Петър Солинат, който
възстановява католическата чипровска епископия 1601 г., гради църкви и манастири,
учи децата в училища, подбира и изпраща българчета на четмо и писмо. Не може да не
се спомене и първият учител на Чипровското училище отдал цели 32 години Иван
Лилов, родом от Копиловци, който в 1635 г. построява нова училищна сграда и децата
учат вероучение, граматика, математика по класове (Дуйчев 1939; Станимиров 1988:51;
Чолов 1988: 60).

Най-големите обаче, велики българи от Кипровец са висши духовни лица,
принадлежащи на висшия римския клир и местни първенци, които се врекли на каузата,
за да я пропагандират и защитават с цената на своя живот пред цяла Европа:
архиепископът и историкът Петър Богдан Бакшев, епископ Франческо Соймирович, кнез
Франческо Марканич и естествено архиепископът, дипломат, най-великия българин на
ХVІІ в. Петър Парчевич, както и автора на първата печатна книга „Абагар” епископ
Филип Станиславов.

През ХVІІ в. в Кипровец се ражда един от най-видните българи – Петър Богдан
Бакшев, вероятно в бедно семейство. Получава солидно образование в Климентинския
колеж в Рим а вероятно и в Анкона (1620 – 1622 г.), а неговата личност се определя
като важна и централна фигура всред българската католическа общност в Кипровец. В
1618 г. той влиза в монашеското лоно, но неговите качества карат епископа Илия
Маринов да го изпрати обратно в Рим (1628 г.) в манастира „Арачели”, защото е „добър
граматик и има голяма воля да се учи, с добри и честно нрави и с малко се задоволява
в живота”(Fermendzin 1837). Кариерата му на духовник расте бързо. В 1639 г. е избран
за кустос на България, 1637 г. е ръкоположен за галиполски епископ и с право да
наследи Софийския епископ Илия Маринов, а при избора си среща одобрението, което
сочи големия му авторитет но този „препочтен в доброто и надарен с много
добродетели и наука българин”.

След църковния събор в Чипровци (18 – 20 август 1641 г.), който постановява
строги норми и правила на църковния живот на българските католици, Петър Богдан
концентрира цялата власт над българската католическа общност в ръцете си
(Fermendzin, 1837:132-133). Тази експедитивност и решителност, с която урежда
делата, спомагат на Петър Богдан и в политическата му дейност. През 1639 г. той е в
Рим, под предлог, че иска книги, а всъщност има друга цел (Fermendzin, 1887: 62).

Петър Богдан е инициатор на съзаклятието по време на войната 1645 г. между
Венеция и Турция. В 1655 г. прави опит да се създаде общо балканска антиосманска
коалиция от Полша, Венеция, Австрия и Русия. В повечето дипломатически мисии се
появява чрез своя най-предан съратник в борбата Петър Парчевич, когото той поисква
от Конгрегацията под предлог, че търси добър учител за Чипровското училище, а
всъщност явно е наблюдавал този благородник и е видял в него други заложби. Той го
напътства и пази през целия му живот. Както е в 1649 г., когато Петър Парчевич гори с
мисълта да се предизвика въстание, като дава уверение за това на европейските
държави - трезвата, реалистична мисъл на Петър Богдан го възпира от необмислени
действия.

Същата трезва мисъл проявява Петър Богдан и в 1651 г., когато обикаляйки
европейските кралски дворове не получава така желаната помощ, докато Петър
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Парчевич буквално се развихря в полския двор със съобщението, че българите вече са
обявили въстание, и това действие създава проблем на Петър Парчевич и недоверие
към него.

Петър Богдан е високо образован, вероятно физически силен и здрав, смел,
пренебрегва опасностите, той е дълбоко конспиративен за Конгрегацията, докато за
Петър Парчевич се е знаело с какво се занимава. Той е „любознателен, жизнелюбив и
жизнерадостен”, той е истинска творческа личност, а в същото време е спокоен,
пресметлив политик, който чертае съзаклятия, с чувство за висока отговорност към
народа си , та дори и за православните (Димитров: 1985). Но ако човек вникне по-добре
в писанията и действията и Петър Богдан и Петър Парчевич ще види, че те най-много
са разчитали на отношенията с православните владетели – Влашко (Матей Бесарабски
– първото съзаклятие от 1646г.), а едва в 1673 г. в края на тяхната кариера с Русия. Но
те освен това са готови за компромиси.  През 1654  –  1656  г.  дори в съгласие с
православните гръцки епископи от европейските държави, те разчитат повече на
Венеция и най-вече Полша, а по-малко на Австрия. Като водачи на българската
политическа мисъл по това време макар и католици, преди всичко са българи и за тях
девизът „целта оправдава средствата” е начин да постигнат целта на живота си –
освобождението.

Освен като духовен водач, Петър Богдан е и висока културна личност с ярки
постижения. Неговата висока образованост за времето си и езиците, които владее, му
дават възможност да създаде произведения с великолепен стил и обработен почерк.
Те показват една личност, която по време на обучението си в Италия, влиза в
съприкосновение с достиженията на европейската култура и в същото време засилва
неговото съпричастие към тая цивилизация.

Архиепископ Петър Богдан Бакшев е творец - първите му сериозни занимания са
превод на богослужебни книги на славянски език в печатницата на Рафаел Левакович в
манастира ”Арачели”, радетел за въвеждането на кирилицата в ежедневния църковен и
обществен живот на българите – католици.

Известно е, че всички исторически трудове на Петър Богдан Бакшев са писани в
родния Кипровец в богатата библиотека, препълнена със старославянски и босненски
ръкописи, книги, пергаменти. Петър Богдан Бакшев е оставил богато литературно
наследство, което се съхранява в архивите на Ватикана, Виена, Венеция и у нас. Той,
както и всички българи, получили своето образование в колежите и университетите на
Европа, встъпва в траен контакт с бароковия културен процес в Европа като част от
Ренесанса ХVІІ в. (Георгиев: 1971).

Най-ценни са историческите му трудове. Д-р Божидар Димитров има щастието да
открие във Ватикана един исторически труд, чиито автор е Петър Богдан Бакшев, които
близо 100 години преди Паисий написва първата „История на България” 1667 г. Запазен
е препис на първите три глави и началото на четвъртата, както и предговорът.
Историята е написана с ясното съзнание за отговорностите на автора пред народа и
„замолен от мнозина” не е нищо друго освен „защита на бащината земя”(релац 1667г.
15.ХІ.). В своите трудове Петър Богдан ползва извори от антични хронисти, историци,
географ. Освен този капитален труд той оставя още 5 исторически труда: Описание на
царство България, (1640 г.) История на Сърбия; История на София (1653 г.); История на
Охрид (1655 г.) Кога и как маркоманите (моравите) преприели Христовата вяра (1640).
За написване им ползва автори като Цезар Бароний, Антоний Бонфинаций, Теофилакт
Охридски, Юстиниан, Никифор, Константин Багренородни, Мавро Орбини и мн.
др.(Димитров: 1985. 68 – 70; 115 – 178).

Не бива да се отминава и факта, че в 1638 и 1642 г. Петър Богдан превежда две
произведения, написани на илирийски език, необходим и полезен: - „Размишлението на
св. Бонавентура” и  „Благосъкровище”. Освен това автор е на поемата „За двойната
смърт на човека”.

Заслугата на Петър Богдан е, че със своите исторически трудове, той става
родоначалник на българската историография, което е важен момент в развитието на
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българската култура, опит за излизането и от средновековието през барока към
ренесансовите идеи. Като творец търпи развитие – докато в „Описание на царство
България”, „История на Охрид” и т.н. той търси бог за решаване на проблеми, то в
„История на България” е вече безпристрастен изследовател, който твори в духа на нова
историография от ХVІІ в., с критически поглед върху изворите. Чрез своите трудове
Петър Богдан се опитва да гради скелета на българската държава и гражданската ú
история.

Всички изследвачи на Чипровския ХVІІ в. и неговите колосални фигури, до
издаването на книгата (докторска дисертация) на Божидар Димитров, представят Петър
Богдан като второстепенна фигура в политическата му дейност, а Петър Парчевич за
пръв поради явните му политически и дипломатически мисии в европейските дворци. А
истината в същност е, че Петър Богдан е главният ръководител и идеолог на
революционната българска организация, стратег на борбата, който, освен че е дълбоко
законспириран, притежава скромност и вероятно в края на своя житейски път, уморен
от пътища и борби, отдал се на писателско перо, скромно и философски ще отбележи ,”
че макар и грохнал, единствено ме крепи мисълта за родината” (Димитров: 1985 ; 119).

През 1639 г. той е назначен за апостолически викарий на Влахия и Молдова, в
1641 г. вече е Софийски архиепископ със седалище Чипровци на цялото българско
царство.

През целия си живот Петър Богдан работи за духовното и умствено
просвещение, за разширяване дейността на училището. Негова е идеята за висше
училище – семинариум. С цел издигане на просветното дело, той проявява голяма
решителност и неотклонност – провежда специален църковен събор (1641) и под страх
от наказание задължава свещениците да обучават децата. Той е решителен в
отстояване на своите цели – едва станал глава на българите, вече се е преборил с
поляците и си връща Никополския диоцез, което по-късно прави и с Дубровнишките
търговци и свещеници.Това, което го отличава от другите, е неговия и творчески дух,
който се проявява блестящо в историческите съчинения, публицистични творби, в
докладите (релациите) и огромна познавателна стойност за бита и културата,
география, картография, икономика, демография (Димитров 1985).
Проявява изключителна действеност и прави предложение през 1643 г. до

Конгрегацията за разпространение на вярата за отделяне земите от Централна и
Североизточна България в Марцианополско - Преславска епархия. Неговата тайна цел
е извоюване на самостоятелна католическа църква и в етническите граници на Царство
България (Станимиров: 1988; 42).

Успоредно обаче с духовните дела Петър Богдан Бакшев има и друга дейност.
Целият му живот преминава в създаване на съзаклятническа организация с цел
вдигане на въстание. Благодарение на своите полиглотични знания - владеещ 7 езика:
латински, италиански, гръцки, турски, влашки, немски , сръбски, той води активна
дипломатическа дейност с контакти с европейски и балкански политици.

Петър Богдан не пътува много, но работи за създаване на европейска
противоосманска коалиция и най-вече за включването на българското царство в тази
коалиция. В своята резиденция Кипровец архиепископ Петър Богдан крои планове за
създаване на вътрешна подготовка за въстанието. Близо 50 години той работи активно
за утвърждаване на католическата вяра, докато всъщност дълбоко законспирираната
му дейност като идеолог и стратег на българското националноосвободително
движение, остава скрита за Римската курия. Дълбоко уважаван е от кардиналите в Рим
и гръцкото духовенство. Смятат го за човек „с богата ерудиция, горещо патриотично
чувство, нравствена чистота и ревностна защита на справедливостта (Дуйчев: 1938.
15).

Този смел българин,  с ясно народностно съзнание,  води живот изпълнен с
опасности и неизвестности в името на своя поробен народ. В 1650 – 1651 г. Петър
Богдан, Франческо Соимирович и Петър Парчевич се срещат в Рим, по-късно в Анкона,
после отиват във Влашко при воеводата Матей Бесараб и това е достатъчно основание
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да се смята, че тези срещи са част от един много голям заговор, за който един век по-
късно съобщава Николай Шмит.

От 80-те години на ХХ в. в българската историческа наука се извърши голяма
корекция относно ролята на българите-католици в развитието на българската култура и
най-вече личността на Петър Богдан. Един от най-сериозните изследвачи на
наследството на Петър Богдан въведе в научно обръщение и нов прочит на неговите
произведения, продължавайки мнението н акад. Иван Дуйчев (Димитров 1985: 5 – 159;
Дуйчев 1989: 7 – 19). Божидар Димитров отбелязва, че историографията на Бакшев
трябва да се признае за едно изключително интересно явление, непознато и
съвършено ново в развитието на българската култура и скъсване с византийско
православен историографски и културен модел, отчитайки правилно лика на културното
развитие на православното население по обясними причини и дори връщането му
назад в ранно феодалната система (Димитров 1985:  93).  С цялата си дейност този
чипровчанин, пламенен патриот, комуто е отредена такава необикновена съдба като
духовен глава на българите католици, като създател на българската революционна
организация, довела до Чипровската епопея 1688 г. и като творец ще осъществи т.н.
Възраждане на българския народ. И ако още веднъж повторим, че в 1667 г. Петър
Богдан Бакшев, българинът от Кипровец написа „История на България” близо 100
години преди Паисий и показа на Европа, че българското име е било и ще пребъде във
вековете.

Какво по-голямо родолюбие от това е човек в ония времена за да си направи
собствен герб в 1643 г. – хералдически правоъгълник, надпис Bulgaria, изправен лъв с
корона на главата и петолъчна звезда и да го постави на заглавна страница върху
книга, която е превел „Благосъкровище”, цензурирана от Рим и с това пък да промени с
половин столетие датировката от създаването на първия български герб.

Несъмнено една от най-забележителните личности на ХVІІ в., проявила се на
религиозното и най-вече дипломатическо поприще, е архиепископ Петър Парчевич –
богослов, дипломат и най-вече българин. Константин Иречек го нарече „най-великия
българин на ХVІІ в.”(Иречек: 1978). Кой е Петър Парчевич, чиято личност и до днес е
дълбоко свързана с историята на българския народ? Роден благородник от рода на
Парчеви, майка Неда и Михаил, в 1612 г. Получил солидното си образование в
Илирийския колеж в Лорето 1623 г., с докторат по богословие и църковно право на
Урбановия университет, „човек опитен, учен и красноречив, отлично знаещ: гръцки,
латински, италиански, румънски и арменски езици”(Дуйчев 1938: 32  –  33;  Станимиров
1988: 85 – 86). За изследвачите той е „предтеча на нашите дейци от възраждането,
един забележителен мъж, един наистина велик българин (Милев 1938). Той е бележит
чипровчанин, един от най-ярките представители на българската католическа
интелигенция (Цветкова 1989: 19). За други е „син на благородно семейство, но
благородник и по душа и по сърце той е велик българин, пламенен патриот, върл
родолюбец и неуморен поборник за свободата на България.” (сб. Парчевич 1924:6).
Това са мненията за него още от неговия пръв биограф граф Юлиан Пеячевич, следван
от Еузебий Ферменджин; Иван Дуйчев, Никола.Милев. Наричан е първият дипломат
български, заради основната дейност, с която се занимава до сетния си дъх, заради
блестящите му мисли, изпълнени с героизъм и себеотрицание. Той е блестящ оратор и
жаден за действия човек. След завършване на образованието, по искане на Петър
Богдан, се завръща в Кипровец, за да стане учител. Съдбата му отрежда друго –
избран за католически водач, той става преди всичко политик и дипломат. Не се знае
какво се е случило, та Петър Богдан избира този, който ще му бъде верен ученик,
съратник и сподвижник до края на дните им. Те са свързани по език, вяра, народност.
Но любовта към отечеството и намирането на път за освобождението на поробения
народ свързва съдбите им навеки. Защото двамата велики, пламенни патриоти са до
мозъка на костите си родолюбци и имат една ясна доктрина за свободата - да осигурят
общ фронт на европейските държави за балканско и българско в т.ч. освобождение, па
макар да са католици.
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Личността на Петър Парчевич се налага 40-те до 50-те г. на ХVІІ в. и оставя
трайни следи в борческата история на Европейския югоизток със своите
продължителни опити да осигури подкрепа на балканското и българското, най-вече
освободително движение. През 1644 г. започва кариерата му като духовен водач –
секретар на Марцианополския архиепископ в Бакъу Марко Бандулович и скоро е
първата му дипломатическа мисия в Полша. В периода 1644 – 1650 г. осъществява
изключително важни мисии до влашкия княз, полския крал, Хабсбургския двор и сената
на Венецианската република, предавайки посланията на съзаклятниците.

Задачата на Петър Парчевич е тежка и опасна, но високо родолюбива и
благородна дейност. Критската война (1645 – 1669 г.) събудила надежди за българите и
той пътува 1647 г. в Полша. През 1648 г. Петър Парчевич не се отказва и отново тръгва
при папския крал в резултат на което влашкия воевода Матей Бесараб е определен за
„върховен вожд на целия изток”, предвиден в плана на Петър Парчевич и Петър Богдан
за освобождение, но внезапната смърт на Владислав ІV осуетява начинанието. В1649 г.
отново е на път по европейските дворове - Полша, Венеция, Виена, а 1650 г. говори
пред Венецианския сенат. Той вече е обигран, проявява своя изключителен талант на
гъвкав дипломат, усета на един разумен, тактичен и прозорлив политик, с богата
ерудиция и красноречие. Учудващи са енергията и упоритостта в изпълнение на
апостолската му мисия. Приеман в кралските европейски дворове, благородникът
Парчевич постоянно говори за тежката участ на своя народ, стискайки зъби пред
въздържаността и лъжливите им обещания в името на справедливата кауза.

През 1656 г. се организира общо балканско съзаклятие с участието на владетели,
духовни лица, както и чипровски първенци – кнезове, занаятчии, майстори-златари и
др. И отново „българинът от Кипровец” е на път – премеждия, студове, опасности,
заговори го дебнат от всякъде, но той има цел, най-важната в неговия живот –
свободата на народите от турско иго. А вече е Марцианополски архиепископ. Мислите и
действията му вече са достатъчно явни и ясни в Европа. Ясно е, че в България за него
няма място, защото турците го преследват.

Балканското съзаклятие е подкрепено от молдавския и влашки княз. Изпращат се
писма до народите на България, Сърбия, Гърция и Албания. Парчевич отива при
австрийския император с нов план, обаче последният, убеден в неговите
дипломатически способности, го натоварва със специална задача – да възстанови
отношенията между украинския хетман Богдан Хмелницки и Полша по мирен път. И той
отново тръгва по трудния път, пълен с изненади и лишения, с примерно себеотрицание,
по отговорната мисия със съзнанието, че извършва миротворно дело за обединяването
на християнския свят. Мисията завършва с оттегляне на казашките отряди от Полша, а
Парчевич спечелва уважението и доверието на политическите кръгове на Средна
Европа и за проявените качества на ловък дипломат австрийския император(1657 г.) го
удостоява с почетното звание „имперски съветник” и получава завинаги титлата
„австрийски барон”, както и всички негови роднини (Дуйчев 1938: 529; Дерменджиев
1989: 111, 114).

Естествено, личността на Петър Парчевич като дипломат и активен политик, е
била вече широко известна и в Европейските дворове, а оттам и в Конгрегацията в Рим.
Той получава упреци от Рим и 1662 г. е суспендиран, т.е. лишен от сан. Следват тежки
години, но в 1668 г. отново е архиепископ и съответно в 1672 г. когато се обявява
войната между Полша и Турция, Петър Парчевич отново е в центъра на събитията,
изпълнен с вяра и надежда за успех в делото. Следват Полша, Виена, Рим в 1673 г. той
отново е пред сената във Венеция, снабден с писмо от Петър Богдан с уверението, че
България и останалите балкански народи са готови да погинат и пролеят кръвта си но
да се освободят от тежкото робство. Отново егоистичните интереси на европейските
крале го разочароват. Умишлено го възпират да посети Рим. Вече болен и изморен, но
Парчевич не се предава. Успява да се види с папата, кардиналите и чуждите посланици
и отново ги убеждава в идеята си за създаване на общ фронт срещу османския
поробител (Fermendzin 1887: 290). За жалост, последната битка остава незавършена за
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всеотдайния българин. На 23 юли 1674 г. болен, самотен, но изпълнен с надежда, че
спасение може да дойде от изтока, издъхва гордия барон от Чипровската планина,
завинаги отнесъл в себе си безграничната си любов към отечеството. По ирония на
съдбата септември 1674 г. Бог приема при себе си неговият учител и съратник в
борбата – архиепископ Петър Богдан (Fermendzin 1887: 290 – 291). Преди тях вече си е
отишъл и другият съзаклятник арх. Франческо Соймирович както и епископ Филип
Станиславов. С кончината им си отива едно бурно време, но семената, които те
посяват, дават плод – Чипровското въстание 1688 г.

Петър Парчевич и Петър Богдан, тези титани на политическата мисъл на ХVІІ в.,
си отиват от света изпълнили веруюто, че всичко, което са правили е в името на „бог,
вярата и отечеството”. Те завършват жизнения си път, изпълнени с гордо съзнание за
своята българска принадлежност. Огромна е саможертвата и себеотрицателната
смелост на Петър Парчевич, който, за да успее в своята мисия, е готов да се отрече от
сан и звание в името на отечеството. Това са думи на принципен, твърд, смел борец за
свободата на род и отечество (Цветкова 1989: 7 – 19).

С унищожаване на Втората българска държава в края на ХІV в. се променя
завинаги съдбата на друга българска фамилия от Кипровец. За да се спаси от турците
една част от фамилия Соймирович, притежатели на рудници се изселва в Дубровник,
където се сродява и влива в благородническата фамилия Пиерици, а другите от
фамилията остават в Кипровец и се включват активно във всички освободителни
планове на чипровските първенци и религиозни дейци. Франческо Соймирович (р.1614
г.) е най-близък съратник и помощник на Петър Богдан. Той е българинът, който
споделя дипломатическите скиталчества на Петър Парчевич по калните и опасни
пътища на Европа в измолване благоволението на европейските кралски глави към
страданието на нещастния български род. Съдбата му следва начертания път на
благородниците. Учи в Италия и след завръщането си е назначен за дефинитор и
гвардиан на Копиловския манастир (1641 г.). Няколко години е кустос на България.
В1650 г. с подкрепата на Петър Богдан е назначен за Призренски архиепископ в 1656 г.
и на Охридската епископия, а в 1663 г. поради суспендирането на архиепископ
Парчевич поема и Марцианополската епархия (Дуйчев 1938: 28; Станимиров 1988: 142,
144, 145, 147). Целият му живот преминава в борба за самостоятелна българска
католическа църква, но най-вече в защита на каузата, на която са се врекли с Петър
Богдан и Петър Парчевич - търсене на начин за спасение на отечеството. В своите
релации с остър и рязък език отстоява своите позиции и като точен публицист не
скрива деянието на турците, изключително подробно описва състоянието на църквите,
службите; има красноречив описателен тон, което определя неговите доклади като
студийни.

Освен духовните лица, в освободителното дело има и една забележителна
фигура от светски характер, това е чипровския кнез Франческо Марканич. Несменяем
управител на Кипровската община през 30 – 40 г. на ХVІІ в. Франческо Марканич е
известен майстор златар, който работи в съзаклятието с големите: Петър Богдан, като
негов приятел, Франческо Саймирович и Петър Парчевич. Писмата до Конгрегацията и
посланията до владетелите на Влахия, Полша, Австрия и Венецианския сенат са с
подписа „губернатор на Чипровец”, а в официални документи се подписва Франческо
Марканич – управител на България. По негова инициатива се издава Чипровския
рударски закон от 1638 г., който съхраняван днес в библиотеката на гр. Сплит
(Харватска), е каталогизиран като Закон Франческо Марканич (Н.а. ИМЧ).

Архиепископ Стефан Кнежевич – племенник на Петър Парчевич от
благородническата фамилия също се включва в освободителното дело. Има
нерадостната съдба да изведе българите от Кипровец в изгнание и да понесе с тях
тежкия изгнанически живот. Неговата релация до Конгрегацията е най-страшната, която
Рим получава с описание на ужаса от погрома. И той, като своите учители Петър
Богдан и Петър Парчевич, е борец. Успява да превърне Францисканската кустодия в
провинция, която просъществува още цял век в Трансилвания и Влашко, където служат
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много българи, заедно се борят за оцеляване на емигриралото население от България
(Милев 1931: 31).

Наследникът на архиепископския трон – Влас (Блазиус) Койчев и по-късно
Стефан Кнежевич - продължават делото на Петър Богдан, като един от тях вероятно
издава „История на България” на Петър Богдан във Венеция. Чипровчани обаче не
спират борбата. Те, учейки се от примера на Петър Парчевич, изчакват удобния момент
за своята кауза. Войната между Турция и Унгария от 1682 г. събужда надеждите им и
особено заветния Свещен съюз – Австрия, Венеция, Полша, Унгария. Последен от
духовните лица, е епископ Антон Стефанов, (вер. р. 1640 – 1645 г.), който завършва
семинариума в Кипровец и Илирийския колеж в Лорето. В духовната си кариера от 1673
г. е генерален викарий на Софийския архиепископ във Влашко, а от 1677 г. е
Никополски епископ.

Той е последният, взел участие в дипломатическата подготовка на Чипровското
въстание. Има мисия 1687 г. до Виена, където се среща с император Леополд ІІ и
представя плана за освобождение на Балканите; мисия до Белград, а през 1688 и 1689
г., по време и след потушаване на Чипровското въстание, отново е в австрийския двор
и се занимава със съдбата на чипровските изгнаници.

От богата болярска фамилия е Илия Маринов, роден в Кипровец (1577 – 1578 г.),
получил солидно образование в Клементинския колеж и завършил право в Римския
университет. Личността му е свързана с неговата дейност като първи католически
български епископ, който според Римската курия е „добър монах, отдал живота си,
отличен пример на монасите и светските лица”(Милев 1924: 50) и всички длъжности
изпълнявал похвално. Неговата огромна заслуга е, че още със самото постъпване в
длъжност на 17 юни 1624 г. открива първото светско училище в България и в това
начинание той хвърля цялата своя енергия и ентусиазъм. През него преминават всички
„надарени българчета”, които 70 – 80 те години на ХVІІ в. са ръководители на
съзаклятието в борбата за освобождение и по-късно някои са ръководители на
Чипровското въстание 1688 г.

В бурния на сблъсъци между Изтока и Запада ХVІІ век, българските католически
дейци – светски и духовни, високо образовани и с ясно народническо самосъзнание
смело се включват във водовъртежа на борбите в Средна Европа против Османската
империя. На фона на европейската политика чипровските дейци играят активна
политическа роля. Българите, като част от балканските народи, се явяват сигурен и
най-вече естествен съюзник на Европа по силата на географската принадлежност и
историческите граници на Средновековна България. Българите са убедени, че корените
на българската държава са дълбоко европейски и тази закономерност в развитието на
България обяснява стремежа на българите към европейските измерения и
пространство. Българските политици от ХVІІ в. разбират необходимостта от
обединение на християнските народи, чрез съюзи и коалиции срещу Османската
империя, която е огромна заплаха за Европа. Не трябва да се забравя и фактът, че
известна част от българите католици, верски свързани с католическа Европа, правят
кариера, а чрез европейските образователни програми в колежите и университетите
още от ранна възраст са свързани с Европа. В борбата против общия враг балканските
народи се вписват в европейската идентичност. И сега, когато Европейския съюз търси
начини за правдиво решаване на национални и етнически въпроси, историята е дала
автентичен отговор на такива проблеми: българите изгнаници в ХVІІ в. след гибелта на
Чипровското въстание 1688 г., са имали такива права и гаранции за малцинствено
съществуване, което е за пример, първообраз на обединена Европа.

Ролята на чипровските дейци от ХVІІ в. за обединение на християнските народи е
феномен в европейската история и може да служи като исторически пример на
желаната Европа. „Петър Парчевич успя да свърже съдбата на България със съдбата
на Европа” – действително България заслужава да бъде част от европейската общност.
Данте Алигери пише, че Италия е градината на Европа, а България трябва да стане
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градината на източна Европа” казва папския нунций Монсеньор Марио Рици.(Рици: Н.а.
ИМЧ 22 – 2).
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ДВАМА ИЗТЪКНАТИ БЪЛГАРИ – ИНЖ. Б. МОРФОВ И Д-Р Н. П. НИКОЛАЕВ –
УСПОРЕДИЦИ

Румен Караганев

Необходимо е веднага да се отбележи, че изборът на тези две личности не е
никак случаен. За тях доскоро беше удобно много да не се знае, а в допълнение над д-
р Н. Николаев тегнеше нарочно забвение – твърде недостойна позиция съобразно
приносите им към страната. Следващият аргумент се отнася до широкия спектър от
дейности, в които намират приложение техните преки професионални занимания,
обществената им ангажираност и експертните им познания. С риск да бъдат пропуснати
някои от тях, ще бъдат споменати основните: железопътно и хидротехническо
проектиране и строителство, военно дело, юриспруденция, политика, дипломация,
икономика, редакторски и управленски умения. Очевидно става дума за две
неординерни личности, с несъмнено широк мироглед и познания, подчинили усилията
си на значими каузи. Не е случайност, че разполагаме с по-подробни сведения за
техните житейски метаморфози, случайност са обаче редица обстоятелства около тях,
съпътствани от обединителни характеристики, както и наподобителните
закономерности, белязали определени техни дела, решения, ситуации. Тъкмо за тези
случайни закономерности вкратце ще стане реч в следващите редове. Закономерна
случайност обаче е, че направеният избор в съобщението не засяга една, а две
поотделно заслужаващи внимание личности, посрещнали еднакво достойно явилите се
им предизвикателства на превратната българска действителност.

Богдан В. Морфов е роден в Калофер през 1870 г., а Николай П. Николаев в
Шумен през 1887 г. Като се вземе предвид времевата разлика от 17 години излиза, че
са представители на две поколения или погледнато в житейски план, когато Б. Морфов
е завършвал средното си образование, Н. Николаев е проплакал за пръв път. Двамата
имат съвсем не лек, специфичен и различаващ се път на образоване. Б. Морфов е
поверен на грижите на българското католическо училище в Одрин, известна със
суровите си порядки, а Н. Николаев постъпва във Военното училище, където със
сигурност редът е още по-суров. И двамата отиват да следват в чужбина – Богдан в
Ганд, Белгия, инженерни науки, а Николай в Санкт Петербург, Русия, Александровската
военноюридическата академия. Със завръщането си в страната инж. Б. Морфов се
посвещава на професията си в един изключително благоприятен за нея период. В
България към края на ХIХ и началото на ХХ век с ускорени темпове се изграждат
основите на железопътната инфраструктура, като поради тази причина се сключват
външни финансови заеми, формират се обособени икономически райони с
прилежащите им технически съоръжения и др. Така младият инженер започва да
прилага знанията си в проучване на бъдещи ж.п. дестинации, в изграждане на мостове,
в строежа на двете морски пристанища в Бургас и Варна, както и на няколко Дунавски.

През 1908 г. той официално е назначен за директор на БДЖ. След по-малко от
година, благодарение на въведените от него нови правилници за работа, различни
икономически стимули, строга дисциплина, ред и отчетност, предприятието доказва
своята ефективност. Определено решителната и навременна намеса на инж. Б.
Морфов спомага и за ликвидирането на неприемливото присъствие на Дружеството на
източните железници в югоизточната ж.п. мрежа на страната. Въобще една безупречна
кариера като шеф на БДЖ, която изисква много, но е белязана и от знаци на
благодарност. През 1920 г., във връзка с напълно съзнателното и устремно ерозиране
на продължително градената система в железниците, подмяната на приоритети и
неглижиране на ценности, инж. Б. Морфов напуска заеманият пост.

Дори и не завършил цялостния курс на обучение на Н. Николаев му се налага
веднага да навлезе в професията си, тъй като също настъпват "благодатни" за нея
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времена – поредицата от три войни за периода от 1912 до 1918 г. Тогава и двамата са
подвластни на тяхната стихия –  на единия или на другия фронт,  при офанзива или
настъпление, окрилени или покрусени. Формално погледнато, краят на Голямата война
ги заварва с "тънка" разлика във военните чинове – Б. Морфов е полковник, а Н.
Николаев – подполковник.

1920 г. се явява вододелна и за двамата. Те се отказват, или по-точно ги
отказват, от професията за която са учили и са практикували – кой повече, кой по-
малко. Б. Морфов се заема със строително предприемачество. Н. Николаев пък
попълва гилдията на адвокатите, а през 1923 г. в Париж защитава докторат по
държавно право. От следващата 1924 г. д-р Н. Николаев поема главното редакторство
на органа на Министерство на външните работи и изповеданията (МВРИ) "La Bulgarie" и
ръководи вестника до 1931 г. През 1935/1936 г. става главен секретар на същото
министерство. Следва да се отбележи, че тогава външнополитическата институция
видимо усъвършенства начина и стила си на работа, въвеждат се нови изисквания,
прави се опит за привличане на най-доброто от стандартите на водещите европейски
държави в тази област. Инициативата за посочените промени принадлежи на втория в
йерархията на институцията – главния секретар. През този 11-12- годишен период д-р
Н. Николаев достига до съизмеримо адекватния служебен ранг с несъмнено сериозните
приноси в работата си, съответстващи на тези на инж. Б. Морфов.

През същото това време – до 1923 г., успоредно с основните си занимания, Б.
Морфов става нещо като "нещатен" експерт към българските представителства на
редица международни конференции – на злополучната мирна в Париж през 1919 г. и
продължителната по близкоизточната криза и без особен ефект за България в Лозана
през 1922/1923 г. На заключителното й заседание на 24 юли 1923 г. тъкмо той, вече в
битността си на водач на българската делегация, запознава присъстващите със
становището на страната във връзка с взетите в швейцарския град решения. През
същата 1923 г. започва и неговата дипломатическа кариера. Назначен е за
пълномощен министър във Франция, малко по-късно, през декември с.г., резидирайки в
Париж, е натоварен с функциите на извънреден пратеник и пълномощен министър в
Белгия, а през 1929 г. със същия статут в Испания. Продължителната и впечатляваща
му работа като дипломат приключва през лятото на 1931 г.

Ако и за двамата 1931 г. да е едноизмерна в житейската им съдба,
предопределена от политическата конюнктура, от тук насетне възрастовата
"конюнктура" си казва своята дума – вече в обратна пропорционалност. Б. Морфов е на
61-на, а д-р Н. Николаев е 17 години по-млад. Тепърва му предстои да бъде, както бе
споменато главен секретар на МВРИ, два пъти министър – веднъж на просвещението
(1936-1938 г.) , и следващия – на вътрешните работи и народното здраве (1938 г.).
После народен представител в ХХV ОНС. От януари 1944 г. е пълномощен министър в
Стокхолм, но не продължително като Б. Морфов, а само за няколко месеца – до
септември 1944 г.

Впрочем през драматичното лятото на 1913 г. за няколко месеца Б. Морфов
също е бил министър – на железниците, пощите и телеграфите. И двамата посвещават
не малка част от времето си на обществена и изследователска дейност. Б. Морфов
неразделно е свързан с Българското инженерно и архитектурно дружество /БИАД/ -
негов председател, дарител, редактор и автор в органа му "Списание на БИАД", автор
на три книги и няколко необнародвани труда, известно време оглавява българския клон
на "Алианс франсез", търсен лектор. Д-р Н. Николаев – дългогодишен преподавател
във Военното училище, също автор на няколко книги, неуморим сътрудник в престижни
вестници и списания, ротарианец. Несъмнено разкритите обстоятелства и факти
свидетелстват, че става дума за твърде наподобителни съдби, с известни отстъпи и
впечатляващи успоредици по невъобразим начин моделирали съдържателните им
житейски превъплъщения, на моменти даже съвпадащи по продължителност и само
разминаващи се поради възрастовата дистанция.
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Д-р Н. Николаев остава със семейството си в Швеция. През април 1945 г. е
осъден на крайната мярка от вездесъщия тогава т.н. Народен съд, поради което
веднага получава шведско гражданство. До кончината си през 1960 г., със широкия
спектър от познания, асистенства на тамошен университетски преподавател в Упсала.

Б. Морфов напуска този свят през 1948 г., до последно ангажиран с любимото си
занимание – редакторството на изданието на БИАД. Не го подминават пипалата на т.н.
Народен съд, макар и пряко не самия него, но същото като изживяване. Става дума за
сина му Петър, който в кабинета на цар Борис III осъществявал връзката с МВРИ, и
поради тази му принадлежност към монархическата институция е подведен от новите
властелини под отговорност.

В този нежелан финал се вмества едно от малкото житейски несъответствия
между двамата изтъкнати българи – последните петнайсетина години от живота им да
преминава на различни географски координати. Но дори и тогава съществува
поредното обединяващо обстоятелство. То се отнася до оставените за по-сетнешните
поколения спомени или фрагменти1 от тях , несъмнено писани с ясното съзнание за
целенасочено следваното удовлетворение да са били полезни на страната, разбрани
или не до там.

От тази препредадена от тях памет се разбира, че в неизбежната плетеница от
родови корени и семейни връзки и двамата, макар и да не са родени в Стара Загора, са
свързани с нея. Б. Морфов и в личен план има съвсем пряк досег с града, тъй като
баща му, Васил, през 1881 г. е назначен там за председател на окръжния съд. Като
местен състоятелен човек, в града имал къща, а извън него – чифлик. Именно там през
ученическите си лета Б. Морфов си отпочивал от католическите порядки на Одринското
българско училище. Приблизително с този набор от факти авторът на спомените желае
да бъде свързван със Стара Загора.

Формално Н. Николаев нито през детството си, нито по-късно е имал преки
съприкосновения със Стара Загора, но фактически родово, емоционално и писмовно е
свързан с града. В началото на 40-те години на ХХ в. той се заема с доста обстойно
генеалогично проучване на своите предци, което половин век по-късно бе възможно да
бъде обнародвано. В него се започва от "пра" линията – прадядо, знайно от Стара
Загора, прабаба – също от града; дядо и баба – известно старозагорско семейство;
майка и баща; близки роднини, сред които: член на старозагорския революционен
комитет (70-те години на ХIХ в.), кмет на града, народен представител, че и министър-
председател.

В самото начало бе изброен наборът от професии, които достатъчно
продължително са упражнявали тези двама видни българи, и с колко различни
дейности са се захващали през живота си. След като за всичко това бе ескизно
разкрито в последващия текст, сега, в последните му редове следва да подчертае, че
във всяко едно от заниманията си инж. Б. Морфов и д-р Н. Николаев оставят достойна
и запомняща се следа. Без съмнение интерес предизвикват и знаците на по-
мимолетните им докосвания – генеалогия, литературни етюди и произведения,
завладяващи лектории по интересна и впечатлителна тематика.

ЛИТЕРАТУРА:

ЦДА, ф. 1452К, оп. 1, а.е. 1-4.
Николаев, Н. П. Фрагменти от мемоари. С., 1994.
ДВА

1 Термин, използван дъщерята д-р Н. Николаев.
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СТОЯН ГАТЕВ МОЛЛОВ (1857-1924)
(биографичен очерк)

Галентин Караславов

Роден на 2 януари 1857 в гр. Чирпан. Баща му Гатю Генов Моллов е търговец.
Интересите му са насочени основно в търговията с манифактурни колониални стоки и
традиционото за чирпанския район винарство. Първоначалното си образование Стоян
Моллов получава в родния си град, където учи до 4 клас в училището, в двора на
църквата „Света Богородица”. За пръв път то посреща ученици през учебната 1851.
През 1874 г. Стоян Моллов завършва курса на Пловдивската гимназия (семинария) на
известния възрожденски деец Йоаким Груев. По същото това време, вече като ученик в
горните класове на гимназията,  Стоян Моллов се включва в дейноста на читалище
„Напредък” при главното мъжко класно училище в града. На 11 август 1874 г. той се
явява пред читалищните дейци със сказка „за съгласието, любовта и постоянството на
читалищните братя”1.  В нея изтъква,  че в случаите „когато това го няма било в
читалище, дружество или някое друго общество, то пропада и се изгубва”. Видно е, че в
първите години на съществуването си (основано на 19 март 1867 г.) за читалището тази
тема е от особено голяма важност. По това  време читалищните членове са 40 души,
като разполагат с над 200 книги, от които два ценни ръкописа. Афиширайки вече
доброто си представяне в общественния живот на града, през следващата 1875 г.
Стоян Моллов е назначен за учител в класното училище. Заедно с Тане Пеев стават
едни от първите млади учители в града, които обучават учениците по съвременната
„звучна метода” усвоявана в Пловдивската гимназия (семинария). През 1876 г., през
месец октомври, Моллов е арестуван от турските власти и заедно с други по-
образовани и действенни младежи е заточен в Диарбекир – Ангора (Енгюр –
дн.Анкара)2. В тези трудни години на заточение се калява психиката, изостря се
чувствителността и се мобилизира енергията на младия чирпанлия за упорита работа
по народните дела. Освободен е от заточение в средата на месец март 1878 г. след
обявената амнистия по прелиминарния Сан-Стефански мирен договор. Завръщайки се
в Чирпан,  продължава учителстването си отначало като класен, а на следващата
година и като главен учител в класното чирпанско училище. През тези години става
съучредител на учитело-ученическото дружество „Развитие”, което има за цел да
набира средства и да подпомага развититето на образователното дело в града.3 През
учебната 1880-1881 г. със заповед №667 /29 септември 1880 г. е назначен за училищен
инспектор на българските училища в учебната Чирпанска околия със заплата от 6000
гроша годишно4.

1  Юбилеен сборник „75 години от построяването ... С.,  1927 г.
2 Териториален архив Стара Загора (ТА-Ст.Загора) ф. 803К оп.1 а.е. 1; ф.  808К, оп.1, а.е.1
3 Пак там, ф.1767К, оп.1, а.е.12
4 Пак там, ф.808К, оп.1, а.е. 10
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Активно се включва в създаването на комитетите „Единство” и изграждането на
благотворителните гимнастически-стрелкови дружества в Източна Румелия.
Изграждането им става в пловдивския дом на чирпанлията Димитър Матевски. Основна
насока в работата им е подготовката за въоръжена съпротива в случай на
настаняването на турски гарнизони в Източна Румелия (чл.15 от Берлинския договор) и
отстояването на българския характер на областта.

Особено активно Стоян Моллов работи в първоначалния период на създаване на
комитетите и гимнастическите дружества. Запазени са удостоверения издадени от
Окръжния комитет в Чирпан на селяни от чирпанските села (Тюркменшлии, Бурнусуз и
др.) за дарени волни помощи за дейността на комитета5.  Във връзка с набирането на
паричните средства Моллов кореспондира с дейци на ЦК в Пловдив. В запазено писмо
на комитетския работник Семидов до Моллов са дадени указания за събирането на
помощите и тяхното уеднаквяване като паричен еквивалент6. Необходимостта от тази
операция е продиктувана от факта, че паричните дарения са както в турски лири, така и
в грошове и рубли. Приема се, че 1 турска лира се равнява на 130 гроша. В този
първоначален момент от създаването на комитетите Стоян Моллов се разписва в
официалните издавани удостоверения, като „Председател на настоятелството на
Окръжния комитет”. Деловодител на същия е Иван Митев, а секретар на комитета е х.
Петко х. Тенев.

5 Пак там, а.е. 7
6 Пак там, а.е. 8
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За чирпански окръг е предвидено да бъде набрана сума от 7000 гроша. Сумата
се определя по броя българско население живеещо в окръга. Окръжните комитети се
състоят от трима членове.  Единият от тях е платен деловодител.  По задължение и
устав друг от членовете управлява „въоръженото обучение на населението”. Правата
на Окръжния комитет да разполага със средствата били ограничени. Суми са
изплащали само по предварително предвидени цели до 1000 гроша. Запазена е
разписка за 800 гроша, на лицето П. Минчев „за слугуването ми в гимнастическото
дружество”7 изплатени от Стоян Моллов. Това е свидетелство, че същият се грижи и
отговаря за набиране на средствата и финансовото състояние на Чирпанското
благотворително гимнастическо-стрелково дружество по това време.

Силата на гимнастическото дружество в Чирпан и неговото значение се проявява
ярко още по време на народната демонстрация от 1879 г. Изразено е всеобщото
недоволство срещу дейността на Европейската комисия за управление на Източна
Румелия. То е насочено срещу финансовия директор на комисията Шмид. При
идването на чиновника на Европейската комисия Т. Стоев в града, на 14 февруари 1879
г., забиват всички черковни камбани. В рамките на половин час голямо множество от
хора се събират пред конака. Под виковете „долу Румелия” финансистът е принуден да
напусне града8. Сред ръководителите на тази акция е и Стоян Моллов. Арестувани са
някой от най-дейните участници в демонстрацията – Стою Филипов-Комитата, Атанас
Чофдонджията, Стефан Мускуров и др. Под натиска на чирпанското население същите
са освободени след три седмици арест.

Чирпанското гимнастическо дружество първоначално носи името „Борич”, на
някогашния ТЦРК основан от Васил Левски през 1868-1869 г. Официалната му цел е

7  Пак там, а.е. 12
8 Андонов, Ив. Спомени за съединението. Пловдив, 1929, с. 44-73
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физическо укрепване на членовете и задължително изучаване на стрелковото и
строевото дело. Придобили необходимите умения и знания, участниците в дружеството
получават званието „гимнастици-стрелци”, както и безвъзмездно пушка и 120 патрона
към нея. За въоръжаването на гимнастиците Временното руско управление отпуска 70
000 пушки. Основно това са пушки от системата „Кринка” и 20 000 трофейни турски
пушки „Побиди-Мартини”. Така на практика с обучението в гимнастическите дружества
на Източна Румелия се осигурява „най-малко една действителна, а не призрачна
автономия”9. Осъществяваната в гимнастическите дружества подготовка, участието в
съвместни военни маневри с източнорумелийската  милиция и жандармерия, се явява
като гарант за запазване  българския облик на областта. След приемането на
Органическия устав на Източна Румелия и назначаването на Алеко Богориди за
генерал губернатор, постепенно се наблюдава затихване на тяхната дейност. През
февруари 1880 г., със заповед на главния секретар на областта Гаврил Кръстевич, те
са забранени. Безспорна обаче е ролята им за активизиране и мобилизиране на цялата
общественост в Южна България, в борбата за недопускането тя да се превърне в един
обикновен турски вилает. Дейността им носи важни исторически последствия за
бъдещето на съединиското движение през 1885 г.

От месец декември 1878 г. до края на януари 1879 г. в Южна България се започва
избирането на представители за участие в Учредителното събрание (Събора) в
Търново. Тези избори стават спонтанно по „революционен път”10 в градовете на
областта, в духа на самоуправлението на българските общини и църковните
настоятелства. Снабдени със специални пълномощни, избранниците са „надошли”11 в
Търново да „размишляват и решават върху съдбата на България”12. От Чирпанска
околия за старата българска столица заминават Стоян Моллов и Иван Митев13. Там в
началото на месец февруари те участват в неофициалните заседания на
Учредителното събрание. Същите се провеждат в училището при църквата „Свети
Никола”. В тези напрегнати дни Стоян Моллов води кореспонденция със видния си
съгражданин, участника в  национално-освободителното движение, диарбекирския
заточеник и мъченик, възрожденския живописец Георги Данчов. По това време той
живее и работи в Свищов.  В града е помощник в канцеларията на първия
следосвобожденски губернатор Найден Геров. В писмото си от 2 февруари 1879 г.
изпраетно до Моллов, Данчов сърдечно го поздравява: „Като встъпвате вече в
попрището на политическата сцена, желая да играете роля на изкусен актьор. Ще се
радвам много, ако бъдете постоянни, искрени, справедливи и разсъдливи в действията
на предприятието си”14.

9  Документи за съединението. С., 1985 – Писмо на ген. Столипин до княз Дондуков-Корсаков
10 Тодоров, Г. Временното руско управление в България. С., 1958
11 Радев, С. Строителите на съвременна България. Т. 1, с. 48
12 Дойнов, Д. Комитетите „Единство”. С., 2006
13 Кондарев Н., Н. Гарвалов, Т. Атанасов История на Чирпан и чирпанско. С., 1987
14 ТА-Ст.Загора ф. 808К, оп.1, а.е. 4



355

Почти единствено и непрестанно на тези първоначални заседания е поставян т.н.
„общобългарски въпрос”. Той касае разпокъсаността на българските земи.
Представителите от Южна България участват в „конгрес на трите Българии”.

Сред 37-те делегати (по някой данни 45) е и Стоян Моллов. Първоначално
участниците смятат, че дори могат да отложат работата на Учредителното събрание,
докато разрешение не намери „общобългарския въпрос”.
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Една от дръзките акции на комитетските и гимнастическите дейци в Чирпан е
опитът да бъде откраднато въоръжение от склада на резервистите в града – 2 юли
1885 г. Кражбата се извършва със знанието на голям брой граждански и служебни лица.
От склада са изнесени 46 пушки „Кринка” и няколко сандъка с патрони за тях.
Предвидено е те да послужат на освободителното дело в Македония. Самото изнасяне
на оръжието е извършено от Стою Филипов и Васил Бабаков. Първият успял да се
укрие, но в последствие е арестуван в Стара Загора. Васил Бабаков е арестуван в
Чирпан. В качеството си на набеден за кражбата в Старозагорския окръжен съд е
призован Н. Гарванов15. Начаса в мъжкото класно училище учителите, сред които е и
Стоян Моллов, организират събирането на 1500 души граждани и заедно с учениците
се отправят към околийското управление. Организирана е протестна демонстрация.
Гражданството избира лица, които да преговарят за освобождаването на задържаните.
При околийския управител се явяват Стоян Моллов, Георги Кочев, Неделчо
Патпадъков, Милчо Калчев. По тяхно настояване от Старозагорския затвор е осободен
Стою Филипов. В Чирпан на свобода е пуснат и Васил Бабаков. Обстановката в града
обаче остава твърде напрегната. От Пловдив е поискана войска – пехота и кавалерия,
а от Стара Загора жандармерийски подкрепления. Откраднатите пушки са иззети.
Участниците в акцията са пуснати под гаранция без особени последствия за тях.

В края на август чирпанските учители организират нова демонстративна акция.
Скъсани са турските знамена с полумесеца, с които мюсюлманите „илюминират
джамиите, турското училище и турската община”. Настроението в града е така
повишено, че властта не може да не се съобразява с него16. Сред ръководителите на
тази акция е и Стоян Моллов. Арестувани са някой от най-дейните участници в
демонстрацията – Стою Филипов-Комитата, Атанас Чофдонджията, Стефан Мускуров и
др. Под натиска на чирпанското население същите са освободени след три седмици
арест.

Дейността на Стоян Моллов в сферата на образованието продължава и през
следващите години. След 1885 г. в продължение на 5 години, заема длъжността
училищен инспектор на второ Сливенско учебно окръжие. Има известни данни
(неподкрепени от друг източник), че в периода месец март-юли 1890 г. е училищен
инспектор на Карнобатското учебно окръжие17.

Верен на идеалите на национално освободителното движение и воден от високо
патриотичния си дълг, Стоян Моллов се записва за участие като доброволец в
Сръбско-българската война от 1885 г. Първоначално като редник в състава на 6
Сливенска дружина. По-късно е прикомандирован в качеството си на писар в
Ямболското комендантско управление. Службата там изпълнява „честно и усърдно” до
10 ноември 1885 г. От 14-16 ноември 1885 г., заедно с доброволческата си част, е в
поход към Сръбската граница. На 16 ноември 1885 г. е прикомандирован към
Пиротското комендантско и интендантско управление. Добросъвестно изпълнява
службата до 14 декември 1885 г. Истинността на тези данни е потвърдена от
свиделство № 57 /20 декември 1885 г. от главния интендант на Западния корпус в град
Пирот. Същото се потвърждава и от свиделство № 21 /08 май 1887 г. от командира на
първа дружина при десети Родопски пеши полк в град Хасково. На 9 май 1887 г. със
заповед № 1146 на Сливенския окръжен войскови началник, Стоян Моллов е награден
с бронзов медал с лента за участието си във войната18.

15 Пак там, а.е. 14
16 Андонов, Ив. Спомени за съединението. Пловдив, 1929, с. 33-41
17 Юбилеен сборник „75 години от построяването ...
18 ТА-Ст.Загора ф.808К, оп.1, а.е. 10
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Привърженик на либералното течение в политическите борби след
Освобождението, Моллов е член на Либералната партия на д-р. В. Радославов и
членува в Либералната дружина в Чирпан. Избиран е за народен представител в ІІІ
ОНС, както и в ІІІ ВНС за избора на Княз Фердинанд I в Търново (1887). За участието си
в работата на Великото народно събрание е награден със златен кръст с емайли. На
местните избори през юни 1899 г. е избран за градски-общински съветник. Месец по-
късно е назначен за и.д. Окръжен управител на Сливен, която длъжност изпълнява до 3
октомври 1899 г. След освобождаването му е назначен за Окръжен управител в град
Кюстендил до месец март 1901 г. В началото на същия месец е уволнен от
правителството на д-р Стоян Данев. Влязъл в тежки противоречия със съпартийците си
през периода 1910-1912 г. и обвинен, че с действията си е разцепил Либералната
дружина, Моллов е изключен от редовете на партията с решения на Либералното бюро
в Чирпан от 15 януари 1912 г.

От 1901 до 1915 г. развива активна търговска дейност съвместно с х.Петко
х.Тенев и Васил х. Петков. Връзката му с тези известни и богати чирпански търговци
датира от 1878 г. Тогава той се жени за дъщерята на х.Петко х.Тенев – Стоянка
х.Петкова. Търговската дейност на съдружниците е свързана с продажбата на
колониални и манифактурни стоки: лют червен пипер и чер такъв, руска газ за
осветление в тенекии, сапуни, италианска сол („много чиста, суха и добра”), зехтин във
варели, дървено масло, стафиди и леблебия, калай и син камък, книжарски стоки,
мастило-черно, печатарски восък, дъвка, тютюни и папироси, галантерийни и
бижутерийни стоки, кожи, бои, пликове и др. Основни техни доставчици са едри
търговски фирми и фактории от Виена, Цариград, София, Пловдив, Варна, Бургас,
Стара Загора, Сливен, Габрово, Ямбол, Станимака, Харманли. Сред най-
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проспериращите от тях са „Братя Фортуна – Бургас”, Якоб Саламон – Пловдив, Братя
Москона – Пловдив, Първа сапунена фабрика за сапуни, дървени масла и разни турски
стоки – Цариград, Димитър Янчев – Виена, Цанков и СИЕ – Габрово, Естаджер –
София, Розанес и Коен – Варна19. Поддържа търговски отношение с известния книжар
и печатар Христо Г. Данов от Пловдив. Понякога в дейноста си ползва услугите на
посредниците Христов, Йовчев и Макаков от Стара Загора.

С напредването на възрастта на основния съдружник х.Петко х.Тенев и
душевното заболяване на шурея му Васил х.Петков, през 1904 г. Стоян Моллов става
техен попечител. Съвместно с други членове на семейството управлява и се
разпорежда с имотите им. Сформиран е роднински съвет в който влизат Стоян Гатев
Моллов, брат му Петко Гатев Моллов, Донка х.Петкова, Стоянка Моллова, Димитър
Гугушков и х.Иван х.Бонев. С решение на роднинския съвет и чрез постановление на
Мировия съд в Чирпан, роднините разпродават част от недвижимите имоти на Васил
х.Петков (ниви, ливади, градини, воденици, оджак), а придобитите от продажбата суми
са внесени в БНБ за погасяването на дълга му20.

С предписание № 3624 на Министерството на Вътрешните работи и народното
здраве и указ от 25 май 1915 г. е разтурен Чирпанския Градски Общиснки Съвет. В тази
връзка Старозагорският окръжен управител с окръжно под № 8975 назначава Стоян
Гатев Моллов за председател на временната тричленна градска комисия. За членове
на същата са определени Въчко Ганчев и Илия Ганчев21.

През същата година Стоян Моллов е избран за кмет на града, която длъжност
изпълнява до 24 ноември 1921 г. Умира на 18 август 1924 г. в Чирпан22.

19 Пак там, а.е. 17
20 Пак там, а.е. 23,24,25,26
21 Пак там, а.е. 16
22 Пак там, а.е. 4
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ПРИНОСЪТ НА КОНСТАНТИН И БОГДАН ВЕЛИЧКОВИ В ИСТОРИЯТА НА
БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА

Иванка Кибритова

THE CONTRIBUTION OF KONSTANTIN AND BOGDAN VELICHKOV IN THE HISTORY
OF BULGARIAN JOURNALISM

Ivanka Kibritova

Summary

The subject of this communication is the journalistic legacy of the eminent public figure and
writer Konstantin Velichkov and the journalist activity of his brother Bogdan as well as the
significance of the two brothers for  their home town Pazardzhik and nationally. The many
articles they wrote reflect important issues and events in the period after the Liberation, the
patriotic impulses of the authors, the pursuit of moral and intellectual exaltation of the younger
generation, the prosperity of the Bulgarian science and culture and their inclusion into the
European values.
We stress on the work of Konstantin and Bogdan Velichkov as founders and editors of printed
materials that have left a lasting trace in the history of periodicals in Bulgaria. Presented also
is the little known work of Bogdan Velichkov as the first professional journalist in Pazardzhik,
as a teacher, writor and translator. The article uses publications by Konstantin and Bogdan
Velichkov, their letters and memoirs of some contemporaries of theirs.

В историята на българската журналистика и публицистика могат да бъдат
посочени многобройни примери за активна изява на общественици, книжовници и
просветители на попрището на периодичния печат. Образовани и начетени, хора с
богата култура, те са вдъхновени патриоти и участват дейно в национално-
освободителните борби на българския народ, а в следосвобожденската епоха
съграждат основите на възстановената българска държава. Чрез  журналистическите
си изяви те дават израз на отношението си към животрептящи теми, обществено-
политически прояви, културни и възпитателни начинания, правят нацията съпричастна
към съдбоносни промени, работят за просперитета на своя народ и приобщаването му
към европейските ценности. От друга страна периодичните издания, в които те
публикуват, печелят по-голяма популярност и респект сред широката читателска
публика.

Настоящото съобщение разглежда публицистичното наследство на бележития
общественик и книжовник Константин Величков и журналистическата дейност на
неговия брат Богдан, тяхната значимост както за родния им град Пазарджик, така и в
национален мащаб.

Акцентираме на делото на Константин и Богдан Величкови като създатели и
редактори на печатни издания, оставили трайна диря в историята на периодичния
печат в България. Представена е малко известната дейност на Богдан Величков като
първия професионален журналист в Пазарджик, педагог, литератор и преводач.
Статията е базирана върху публикации на Константин и Богдан Величкови,
кореспонденция помежду им и спомени на техни съвременници.

Първи стъпки на страниците на периодичния печат Константин Величков прави
още като ученик в Цариградския императорски лицей (1868-1874). В  сп. “Читалище”
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излиза стихотворението му „Не, не е умрял…”1.  През тези години младият
пазарджичанин придобива име на добър литератор – автор на драмата „Невянка и
Светослав” и преводач от френски и руски.

Истинската публицистична дейност на Константин Величков започва след
Априлското въстание, когато е освободен от турските затвори, заминава за Цариград и
е назначен за служител в Българската екзархия. Величков става редовен сътрудник на
в.  Стара планина,  издаван в Румъния от Драган Манчов и редактиран от С.С.  Бобчев.
Неговите дописки са изключително ценни, защото съдържат остри критики против
турското управление и представят подробности за положението по българските земи и
живота на населението след потушаването на въстанието. В една от една от статиите
през септември 1876 г. се съобщава: “Новините из България не са твърде от
благоприятните. Страх и трепет владее навсякъде. Примирие, мир или война, а
населението е убито, смазано и не знае как ще изкара зимата”2.

Младият пазарджичанин става изразител и на активната позиция на българите,
живеещи в Цариград, за съдбините на Отечеството: „Днес 17 януарий около 2000 души
българи отидоха на Екзархията, за да изразят благодарност към дяда Антима, дето не
взе участие във Великия съвет и не подписа благодарствения съвет до Великата порта
за конституцията. И аз бях в това множество, което се състоеше от всички разреди на
обществото. Драго ми беше до немай-къде като гледах как нашите цариградски
българе са готови да защитават и открито своите правдини и това не е първи път тук”3.

Константин Величков следи и отразява обширно работата на Цариградската
конференция, свикана от великите сили през декември 1876 г. „Желанието на целия
Българский народ е автономия, пълна автономия на една княжество, каквото е
сръбското и румънското, което би имало един християнски княз и под покровителството
на гарантните шест сили”4. При назряване на условия за решаване на българския
въпрос чрез прилагане на военна сила в началото на 1877 г. в друга статия Величков
споделя мнението на съотечествениците си, че „без война ний ще си останем, каквито
си бяхме досега, изложени на нож, брадви, ятаган и огън. Едно спасение има за нас и
то е войната. Тя може да ни помогне, да ни облекчи в състоянието и да ни даде едно
по-човешко отношение”5.

След Освобождението Константин Величков се установява в столицата на
Източна Румелия Пловдив и попада в центъра на бурния обществено-политически и
културен живот. Блестящ оратор с утвърден авторитет и влияние, той развива
многостранна дейност за развитието на родното образование, литература,
публицистика и изкуство.

Наред с активната си обществено-политическа позиция Величков проявява
завидни качества на журналист. Заедно с дългогодишния си приятел Иван Вазов са
главни редактори на авторитетния вестник “Народний глас”, на списанията “Наука” и
“Зора”. Проявявайки изключителна ерудиция Константин Величков пише уводни статии,
поръчва и редактира статии от други автори, съставя антрифилета и бележки, води
рубрики, помества художествени произведения. Темите на Величковите статии са
отражение на работата му като депутат в Областното събрание, Директор на народното
просвещение в Източна Румелия (1884-1885), първокласен книжовник. Някои от
статиите са посветени на изграждането на политико-административната структура на
областта и ролята на Алеко Богориди. Като депутат първоначално в Източна Румелия,
по-късно в обединена България, Константин Величков е особено критичен в своите
публицистични изяви към избора и задълженията на народните представители. „На
откриването на сесията за жалост не видяхме да присъстват и половината

1 Читалище, г. ІV, 1874, кн. 14, с.232
2 Стара планина, І, 10, 15 септ. 1876, с.3
3 Пак там, 46, 22 ян. 1877, с. 4
4 Пак там, 9, 8 септ. 1876, с. 35
5 Пак там, 23, 27 окт. 1876, с. 23
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представители. Като си помислим какви надежди възлага населението на главните
съвети за подобрение на управлението, за въздигането на земеделието, за
преуспяване на образованието, не можем да се начудим на равнодушието на някои
господа. Да ламти човек за доверието на народа, да заляга да го спечели, за това
никого не корим. Но веднъж придобито това доверие, всяко пренебрежение към
длъжностите, които то налага, е едно непростимо престъпление”6.

 Високо отговорен към обществените дела, Величков отделя особено внимание и
на качествата, които трябва да притежават чиновниците в новото управление. „Най-
главното качество, най-главното достойнство , което трябва да се търси сега у нашите
чиновници, е несъмнено чувството на длъжността. Ние нямаме хора с опитани
способности – те ще ги придобиват сега. От тях се изисква да допълват своята
неопитност със силна воля да изучат работата си и с неуморна и разумна деятелност
да изпълняват задълженията си”7.

Между многото въпроси, свързани с най-живите политически и народни интереси,
е този за числеността на народната ни войска. „Войската ни – акцентира в една от
статиите публицистът – е едничката гаранция за настоящето, едничкий залог за
бъдещето. Поддържането на една войска изисква много материални жертви, но тия
жертви не трябва да ги пренесем, защото само така могат да бъдат оздравен в
отечеството ни редът, спокойствието и безопасността сега и занапред”8. Изключително
далновиден Величков посочва и пътищата за икономическо развитие на ново
изграждащата се държава: „Политическата бъдъщност е немислима, ако не е
оздравена икономическата бъдъщност. Нуждата да се извади малката ни
промишленост от сегашний застой и да й се даде подтик и живот се чувства всеки ден
по-живо. Измененията, които претърпяха животът ни, вкусът ни, нуждите ни,останаха за
нея една неразбрана гатанка. Ако не вземем мерки ще достигнем до там, да си
доставяме от чуждестранство и най-простите вещи. За привдигането и развитието на
голямата промишленост е необходимо час по-скоро на разни места из отечеството ни
да се отворят промислови училища със специални назначения в дадена област”9.

В политическите му публикации Величков се изразява като убеден русофил и
славянофил, идеалист и пламенен родолюбец, подкрепящ активно идеята за
обединение на разпокъсаното Отечество. В една от статиите си във в.“Народний глас”
той апелира:”Да кажем на Портата стига: не ще ме вече твоето владичество, да не сме
румелийци, нека бъдем българи”10.

Наред с проблемите в политиката, икономиката, отношенията със съседните
балканска страни, централно място в публикациите на Величков заемат българското
училище, литература и критика. Като Директор на народното просвещение в Областта
(1884-1885) Величков чертае пътища за модернизиране на българското образоване и
култура и достойното им вграждане към съвременните европейски ценности. „Малките
народи няма да напреднат, ако не харчат за училищата. Нашата младеж трябва да
намира тука здравата и положителна наука, а не да е принудена да ходи да я търси по
Европа. Едничкото, което трябва да наредим така, че да ни завиждат Европейците, са
училищата”11.

Публицистичната реч на автора е жива, гъвкава, оживена от употребата на
многобройни глаголни форми, с емоционални акценти и на места патетични
интонации.”Особено са хубави статиите на Величков по народното просвещение –
припомня Ив. С. Гешов – публицистичната дарба на автора винаги е биела на очи. Един

6 Величков, К. Съчинения в пет тома. V, С., 2005, с. 132
7 Пак там, с. 120
8 Пак там, с. 122
9 Пак там, с. 141
10 Народний глас, № 23, 8 окт. 1879
11 Пак там, № 501, 3 май 1885
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увлекателен, богат с мисли и изящни форми слог, една огнена аргументация са били
винаги присъщи на неговото перо”12.

През 1881 г. младият публицист заминава за Париж да учи правни науки. И от тук
той продължава да сътрудничи на “Народний глас” с обширни кореспонденции,
засягащи политически и литературни проблеми и събития, например честването на 80
годишнината на Виктор Юго, смъртта на Емил дьо Жирарден – един от прославените
френски публицисти на ХІХ век.

След завръщането си в България Величков търси нови форми за изява, чувства
нуждата от едно солидно списание, “издаването на което бяха проектирали с Вазов
още преди заминаването за Париж – припомня Д. Юруков”13. Двамата поемат
редакцията на сп. “Наука” /1881-1884/, орган на основаното в Пловдив Научно-книжовно
дружество. В него Величков печата критика на старата и нова книжнина. Той е сред
първите писатели-критици, който прави опит за оценка на родното литературно
творчество, а статиите му са принос в българската критическа мисъл.

В съзидателната дейност на Величков като редактор и публицист следва да
откроим още една заслуга към развитието на следосвобожденската книжнина –
създаването на първото чисто литературно списание “Зора” през 1885 г., плод на
съвместните усилия на Вазов и Величков. То е своеобразно продължение на “Наука” и
се превръща в техен собствен литературно-обществен орган, което подчертава
амбицията им чрез новата литература да придадат модерен облик на българската
култура.

В работата като редактор и журналист Величков се ръководи от високата си
гражданска отговорност , стреми се да насочи силното въздействие на печатните
издания в полза на свободното развитие на обществото и творческия дух на българина.
На журналиста Величков отрежда ролята на „единствений оракул, към когото
обществото всякога се обръща и от когото търси лекарство и отговори във всичките си
болки, нужди и съмнения”14.

Избирайки доброволното изгнание в годините на Стамболовото управление,
Константин Величков поддържа връзка с родината най-вече чрез публицистичните си
изяви. Работи интензивно и сътрудничи в българския печат с голям брой художествени
и литературно-критически статии, както и с преводи. Неговото име се среща в
утвърдени издания като списанията “Денница”, “Мисъл”, “Български преглед”,
“Българска сбирка”, “Книжици за прочит”, издавано в Солун.

С голяма радост Величков подкрепя появата на списание “Лъча” и в. “Прогрес”,
издавани в родния му град Пазарджик през последното десетилетие на 19 в. Главна
заслуга за тях има по-малкият брат на Константин Величков – Богдан. “Научно-
литературното обществено списание “Лъча” с редактори Богдан Величков, Велчо Т.
Велчев и Георги Стефанов полага началото на истинската журналистика в града, а
Богдан е първият професионален журналист в Пазарджик. Той върви по стъпките на
брат си- самообразова се, още като ученик прави първите си творчески опити, работи
като учител в класното училище в родния град, организира и сам изнася
общообразователни беседи, грижи се за създаването на вечерни училища, създава
около себе си група от учители и младежи “за пръскане на просвета и будене на
съзнание вън от училището”, както и за борба срещу утвърждаващата се вече
деспотична управа на Стефан Стамболов. Заради подозрителна подривна дейност и
изповядване на социалистически идеи Богдан Величков е уволнен от работа. Заедно с
друг учител и съмишленик Георги Стефанов и освободения от работа още един
пазарджишки младеж – Велчо Т. Велчев, преподавател в пловдивската гимназия
Богдан намира ново поле за народополезна дейност. Със средства, взети главно на
кредит, те закупуват печатница и започват да издават двенеделно сп. „Лъча”, чиято

12 Гешов, Ив. Ст. Иван Вазов в спомените на съвременниците си. С., 1966, с. 247
13 Юруков, Д. Константин Величков, с. 22
14 Народний глас, № 323, 8 окт. 1882
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първа книжка излиза от печат на 1 ноември 1891 г. Една от главните цели на новото
периодично издание е да разпространява научно-популярни знания, да запознава
читателите с развитието на съвременната биология, философия и дори на социализма
според разбиранията на редакторите и техните сътрудници. Богдан Величков е
отговорен редактор на списанието и същевременно  завеждащ литературно-културния
отдел. Той привлича за сътрудници К. Величков, Ст. Михайловски, А.Страшимиров и
др. Автор е на антрифилета, остро критикуващи политиката на Стефан Стамболов и
неговите поддръжници. “Той работеше непрекъснато - спомня си В.Т.Велчев – сам
пишеше материала, винаги подбран с вкус, стоеше дори през нощта в печатницата при
набирането му, при свързването и отпечатването му, като се интересуваше за най-
малките технически подробности, за да излязат книжките не само хубави по
съдържание, но и изящни по външност, доколкото това позволяваха средствата на
печатницата ни”15.

На страниците на списанието излизат някои от великолепните „Писма от Рим” на
Константин Величков, разкази, стихове и преводи на италиански поети. Публикациите
Величков придружава със съвети до брат си и оценка за изданието. В едно от писмата
до Богдан четем: “Приех вчера третий брой на Лъча и го прочетох с удоволствие.
Списанието носи и по направление и по съдържание, характер на сериозно дело, което
прави чест на ония, които са го предприели. Изборът на статиите, било оригиналните,
били преводните, е изобщо сполучлив”16.

В изгнание Константин Величков упорито работи върху създаването на “Всеобща
история на литературата”, като части от нея изпраща за печат в пазарджишкото
списание „Лъча”. Книгата излиза през 1892 г. и е първата отпечатана книга в
Пазарджик.

През същата година  в Пазарджик се появява първият брой на еженеделния
вестник „Прогрес”, който се ражда от сливането на сп. „Лъча” Пазарджик и шуменския
вестник „Правдина”. Сред редакторите отново е Богдан Величков. Ако сп. „Лъча” , макар
по замисъл да е просветителско издание, има големи заслуги за възбуждането на
опозиционни настроения в страната, то в. „Прогрес” се превръща в най-значимия
опозиционен орган. Главната задача, която си поставя този добре оформен и
редактиран вестник, е да подкрепя, вдъхва кураж и да обединява всички, недоволни от
диктатурата на Стамболов и тогавашната политическа действителност. Обществената
позиция на вестника допада изключително много на Константин Величков. Той е негов
деен сътрудник, тук са публикувани сатиричните му стихотворения „Тиранът” и „Поету”
с водещ мотив ролята на твореца за пробуждането на народа от робската му участ. На
страниците на новия вестник излизат още пиесата на Величков „Хадерал” и някои от
цариградските му сонети. Богдан Величков и сега е главен двигател в редакцията –
търси и привлича сътрудници, увеличава броя на абонатите, води литературния отдел
и в тази връзка създава специална литературна притурка, като голяма част от
публикациите излизат под неговото перо. За двете години, през които вестникът излиза
в Пазарджик, той обнародва свои статии, рецензии, преводи, създава име на добър
фейлетонист. Наред с неуморната си дейност на журналистическото поприще Богдан
Величков е прецизен преводач, поет, а интересът му към света на растенията го
съпровожда през целия му живот . Властите в Пазарджик полагат системни усилия да
спрат вестника като използват заплахи, нападения, арести на редакторите. След
погром на печатницата на 24 април 1894 г. местните стамболовисти слагат фактически
край на издаването на „Прогрес” в Пазарджик. При преместването на издателството на
вестника в София Богдан Величков работи известно време в редакцията, но скоро се
връща към учителската професия и става училищен инспектор в Пловдив, където
работи до края на краткия си живот – умира, достигнал едва 33 години. В годината на
смъртта му 1897 излиза негова Христоматия за І и ІІ класове на средните училища и

15 Велчев, Велчо Т. Принос към новата ни история: Стамболов и Фердинанд – С., 1922, с.10
16 Величков, К. Цит. съч., с. 484
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гимназии, преводът му на романа „Петербургски потайности” от Всеволод Крестовски.
Част от литературното наследство на Богдан Величков е публикувано в основаните от
Константин Величков списания „Летописи” и „Ученическа беседа”.

След завръщането в родината през 1894 г. Константин Величков продължава да
се изявява активно като журналист и публицист. На страниците на българския печат К.
Величков воюва срещу корупцията и продажничеството на чиновници и държавници,
заедно с Вазов основават вестник „Изток”, който е неофициален орган на Народната
партия към която принадлежат. Идеите на Величков като писател-хуманист, естет-
изкуствовед намират израз в статиите, отпечатани в сп. „Изкуство”, „Художник”,
„Картинна галерия за деца”, „Духовна пробуда”. Той е основател и директор на
списанията „Летописи” и „Ученическа беседа”, а като министър на народното
просвещение Величков създава орган към своето ведомство – списанието „Училищен
преглед”. Наред с организационни и законодателни инициативи изданието получава
публицистичната мисия да представя актуални статии за изследвания върху
образователното дело в България и чужбина, да помества рецензии и отзиви относно
нови учебници, да дава гласност за педагогически инициативи.

Последната публицистична изява на Константин Величков е дни преди смъртта
му. В кратка статия във в. „Ден” от 30 септември 1907 г., преди да напусне страната, той
се прощава с родината, която толкова много обича и е посветил живота си на нейното
освобождение и напредък:„Живее се в поробена страна. Не се живее в опозорена
страна, особено когато си се борил и си носил вериги за нея. България обаче
навсякъде ще я нося в сърцето си и ней ще бъдат всички мои мисли и чувства”17.

Журналистическото и публицистично наследство на Константин и Богдан
Величкови е богато и многостранно. Те не само отразяват животрептящи проблеми и
събития в българския обществен, политически и културен живот след Освобождението,
но и сами създават и развиват печатни издания, оставили трайна диря в
журналистическата и книжовна традиция. Градивното им дело е продължено от няколко
поколения от Величковия род, посветили себе си да служат на българския периодичен
печат.  Едва ли им друг род у нас,  който в продължение на повече от едно столетие е
работил на благородното поприще на журналистиката и публицистиката.

17 Ден, г. ІV, бр. 1336, 30 септ. 1907
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КОНСТАНТИН СТРАШИМИРОВ - УРОК ПО ИСТОРИЯ, ТУРИЗЪМ И ЧОВЕЧНОСТ

Лидия Кирилова

KONSTANTIN STRASHIMIROV – A LESSON IN HISTORY, TOURISM AND HUMANITY

Lidiya Kirilova

Summary

This article aims the study and recovery of the public memory of an outstanding strong and
bright personality – Dr.Konstantin Strashimirov (1928-1984). A dentist by education and an
artist by vocation, he bears the intensity of enthusiasm – the constructive force of the period
during which the people of his generation have lived and created. His creative tatent, longing
for knowledge and positive human energy had left a bright trace of a dignified man and artistq
indefinitely in love in Rhodopean history and nature. The consttuctive spirit of this love leaves
a long lasting track and becomes a foundation for the development of the organized tourism
in the Eastem Rhodopes.

Константин Страшимиров е личност, която носи заряда на ентусиазма в себе си –
градивната сила на периода, в който са живяли и творили хората от неговото
поколение. Творческият му талант, копнеж за знания и положителна човешка енергия,
са оставили ярка диря на достоен човек и творец, безпределно влюбен в историята и
природата на Родопите. Съзидателният дух на тази любов оставя трайна следа и става
фундамент за развитието на организирания туризъм в Източните Родопи.

„Тази поетична родопска земя – къс от красната ни татковина България е пълна с
легенди и сказания, със старинни песни и неразгадани тайни, с едногърби мостове и
калета, със заровени в земята делви, ризници и ятагани. Тук всяка стиска пръст е
история, всеки камък е песен за добрите дела на дедите ни оставили диря, за да
живеем днес.” (Страшимиров 1965, 2 )

Константин1 Страшимиров Табаков е роден в Свиленград на 16.01.1928 г. в
семейството на Стефка Страшимирова и Страшимир Табаков. (Акт № 12 / 1928)
Завършва стоматологическия факултет на Медицинска академия  в София. Известно
време работи по разпределение като стоматолог в Рудозем. В гр. Кърджали пристига
през 1955 година и става сътрудник в едва прохождащия местен в. „Нов живот”.
(респондент № 1)

В спомените си за създаването на този вестник дописникът Васил Балабанов
пише: ”През 1955 г. усилено се заговори в Кърджали, че тук ще започне да излиза
градски и околийски вестник. След време започнаха да търсят хора за редакцията.
Първо научихме, че за главен редактор е определен Симеон Петров Димитров.
Оформяше се и редакционния колектив. Бяха ангажирани Нешо Павлов, Надя
Страшимирова2, Коста Кехайов и др. Като сътрудник беше привлечен Динко
Страшимиров – зъболекар и активен деец на туристическото движение.”(Ингилизов
2001) Пилотният брой на в. „Нов живот” излиза на 01.01.1956 г., а първата му страница

1 Според Акт за раждане №12 от 1928г. на общ. Свиленград той е записан не като Константин, а
като Костандин Страшимиров (Акт № 12 / 1928)
2 Надежда Манолова Страшимирова е първата съпруга на Константин Страшимиров. От този
брак се ражда единственият му син – Страшимир Константинов Страшимиров (1956 - 2009)
(респондент № 3)
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празнично носи стих3, написан от К. Страшимиров. Спомени от този период споделя и
респондент № 1 – Тодор Мухтаров: „Познавах Динко от 1956 г. , когато работех със
съпругата му Надежда Константинова във в. „Нов живот”. Имаше многостранни
интереси. Увличаше се много по история и всякакъв вид старини – крепости и др. Много
четеше. Обичаше като обикаляме да разпитва местните хора за миналото. Движеше го
някакво здравословно любопитство.” На страниците на „Нов живот” Страшимиров
публикува редица статии – „Остава още един месец” (Страшимиров 1956в),
„Перперикон” (Страшимиров 1958в), „Клисе тепе” (Страшимиров 1958г), ”Дамбъла”
(Страшимиров 1958д), „Страници от историческото минало на Кърджали”
(Страшимиров 1959а), „За да бъде чист и хубав” (Страшимиров 1959б), „Пуснете
слънцето” (Страшимиров / Черешев 1959), „Алада” (Страшимиров 1960б),
„Туристически поход по Арда” (Страшимиров 1960а), ”Случка в поликлиниката”
(Страшимиров 1960в), както и порецица, проследяваща историческото развитие на
Кърджали в съавторство с А. Андреев и Т. Пачев (Андреев / Пачев / Страшимиров
1960а-к)

През 1956 година постъпва на работа като стоматолог в ОЦЗ- Кърджали. (Петков
/ Левов 1970, 185; респондент № 5) Същата година започва издаването на заводския
вестник „Металург”. Страшимиров редовно публикува върху неговите страници.
Материалите му касаят здравната култура на работниците, както и призиви за активен
туризъм. От този период са статиите му „Зъбен камък” (Страшимиров 1956а), „Как да се
предпазим от венечните заболявания” (Страшимиров 1956б), „Кой е виновен?”
(Страшимиров 1958а), „Работници, станете туристи!” (Страшимиров 1958б) По негова
идея и с негово участие в завода се изгражда секция по туризъм, в която през 1958 г.
членуват около 80 души. (Страшимиров 1958б)

„Да станем туристи! Туризмът не само възпитава у нас любов към Отечеството,
но е и извор на здраве. Сред природата човек се подмладява. Нервната система се
успокоява, апетитът се засилва. Организмът се закалява. Особено добре туризмът
влияе на нервните, анемичните и душевно преуморените, на затлъстелите и със слабо
мускулно развитие.” (Страшимиров 1958б) Брой 9 на в. „Металург” от 30. 04. 1958 г.
известява заплануваните от секцията походи за второто тримесечие на годината:

„ До Оборище –  1-3 май
До Хисар – алтъ – 2 май
До Дамбъла – 18 май
До вр. Аида – 24-25 май
По пътя на Ботевата чета – 29, 30 май и 1 юни
До Паничково – 1 юни
До крепостта Устра – 15 юни
До Перперикон (или Вкаменената сватба) – 29 юни”
Дванадесет години по-късно, през 1970 г., секцията вече е прераснала в

туристическо дружество „Металург” и наброява 1000 членове. Носител е на много
бронзови и сребърни значки, покорител на „седемте планински върха”, участник в много
национални походи. (Петков / Левов 1970, 187)

През 1959 г. Страшимиров получава покана за работа от тогавашния директор на
Санитарно – епидемиологична служба (СЕС) – Кърджали, д-р Милев. Основната задача
на тази структура е била провеждането на целенасочени санитарно-
противоепидемични мерки, контрол за опазване на атмосферния въздух, водните
басейни и почвата, контрол върху хранителните продукти, както и развитието на
здравната просвета. (Тончева / Стайкова 2005, 19, 20) На д-р Страшимиров е поверен
отдел „Здравна просвета”. По негова покана в Кърджали и окръга започват да четат
лекции най-добрите лекари-специалисти, светила в родната медицина. Пак по негово

3 Стихът е подписан с името Д.  Константинов,  тъй като в този период са го наричали Динко
Константинов (респондент № 2)
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настояване всички медици от региона публикуват статии в специална здравна рубрика
на в. „Нов живот”. (респондент № 1)

Съвременниците и приятелите на Страшимиров го описват като „отворен,
светски човек”, изключителено ерудиран, много взискателен към себе си и към другите.
(респондент № 2) „Беше невероятно, честен, почтен и открит, добронамерен и
колегиален. Винаги бурно реагираше срещу неправдите. Пишеше с лекота.”(
респондент № 4) Красивите му думи за Родопите, написани със силно пристрастие
стават причина много родопчани да тръгнат по неговите туристически пътеки.

„Друмнико, отдаде ли ти се път от Зорница за Бели пласт, възлез по стръмнилото
за Каратепе. Изкачи гребена на Чуката, поспри да си починеш. Нека те лъхне
беломорецът, напоен с миризма на риган и здравец! Впий взор на юг към родопското
море. Нагледай се до насита на скулите хълмове и морави хребети. Ще видиш чудните
Каменни гъби. Разгледай ги, пътниче! Обърни очи хее-е натам, където поломена от
вековете, стърчи самотната руина на старата българска твърдина „Перперикон”.
Безмълвна, без живот. Някога се е вишала към модрото небе, горда и величествена,
пазителка на друмищата към планината страж на българщината.” (Страшимиров 1965,
22)

Запален турист, влюбен в Родопите, той заразява с тази любов всички покрай
себе си, успява да обиколил цялата планина и да съдздаде много маршрути
(респондент №1; №4) Историкът Иван Стефанов в своята книга „Източнородопското
краезнание след Втората световна война” отбелязва: „Константин Страшимиров е
краеведа на туристическите обекти.” (Стефанов 1994,104) Тодор Ингилизов в статията
„Туризмът в Кърджали навлезе в осмото си десетилетие” пише: „Когато говорим за
историята на градското туристическо движение в Кърджали...специално място...трябва
да отделим на зъболекаря Константин Страшимиров, Димитър Григоров, Антон Киров и
др.”(Ингилизов 1998) Безспорен факт е и заслугата на Страшимиров за създаването на
първите туристически пътеводители на Родопите. (Панайотов / Папазов / Страшимиров
1965; Страшимиров 1981; Панайотов / Страшимиров 1982; Панайотов / Зоински /
Страшимиров / Герзилов 1988) По негова инициатива се провеждат и първите мащабни
походи. През 1959 г. е осъществен няколкодневен такъв от връх Перелик (2191 м.) до
връх Аида (860 м.). (респондент №1) През юни 1960 г. десет човека, в продължение на
9 дни, за първи път изминават 270 километровия маршрут по поречието на Арда, от
извора на реката до границата с Гърция. (респондент №1, Страшимиров 1960а)
Няколко дни преди началото на похода, Страшимиров пише за него във в. ”Нов живот”:
„Походът по Арда ще бъде голямо изпитание за кърджалийските туристи. С него ще се
постави началото и на една хубава традиция, която туристите от нашия окръг ще
трябва да подновяват всяка година.”(Страшимиров 1960а) След събитието А. Андреев,
С. Керимов и Т. Мухтаров правят изложба на фотоси, запечатали най-характерните
моменти от тази първа по рода си проява на туристите от Кърджали. (Нов живот 1960)

В този период Страшимиров издава „Туристически обекти в Кърджалийски
окръг”(Страшимиров 1961) , „Туристическите обекти в Източните Родопи – извор на
здраве и патриотизъм” (Страшимиров 1963а), „Опознай родния край” (Страшимиров
1963б), „По-силни от Аллаха” (Страшимиров 1963в), „С името на Алеко” (Страшимиров
1963г), „Туризмът в Ивайловград е в подем” (Страшимиров 1963е), „Две десетилетия
социалистическо здравеопазване в Кърджалийски окръг” (Страшимиров 1964),
„Еминиите на Родопа” (Страшимиров 1965).

1963 година е годината с най-масовите туристически прояви. В брой 15 на в. „Нов
живот” същата година, Страшимиров описва плановете на туристическото дружеството4

в Кърджали. В тях влизат покоряването при зимни условия на връх Чиляка (1459 м.),

4Първото туристическото дружество „Смолен” в Кърджали е основано на 26.04.1926 година.
(Панайотов / Страшимиров 1982, 320) (Павлов 1976, 8) През 1957 г. се учредява ново
туристическо дружество, което носи името „Мирчо Спасов” (Павлов 1976, 13)
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състезание по ориентиране за купата на в. „Нов живот”, тридневен поход от Печинско
до Даладжата, поход с гумени лодки от Рудозем до яз. „Студен кладенец”, провеждане
на научно – теоретична конференция по въпросите на туризма и здравето. Планувана е
шестдневна експедиция по течението на р. Боровица, в която геолози, лесовъди,
географи и биолози да проучат реката от устието до извора й, а новооснованият
пещерен клуб да уточни, регистрира и изработи карта на пещерите в Кърджалийски
окръг. Планирани са и три мащабни похода – станалият вече традиция от извора на
Арда до Ивайловград с участието на 50 средношколци и учители, провеждащият се за
втори път от вр. Перелик до вр. Аида с 60 туристи от Кърджали, Хасково, Смолян и
Пловдив, и трети, по нов маршрут – Сини връх, Паничково, Пчеларово, Мост,
Миладиново, Силен, вр. Св. Марина, Курт кале, яз. „Ивайловград”. За тази инициатива
Страшимиров пише: „ С тези три похода се осъществява една отколешна мечта на
кърджалийските туристи – да проучат целите Източни Родопи. Няма да остане нито
един камък, напоен с юнашка кръв, нито един връх и легенда непознати за туристите.
Родният край наистина ще бъде опознат и обичан повече.” (Страшимиров 1963д) За
приноса в развитието на туризма през 1963 година ЦС на БТС награждава
Страшимиров със званието „Заслужил деятел на туризма” (Нов живот 1963)

През 1965 година той заминава за София и постъпва на работа във в. „Здравен
фронт”5 – орган на Съюза на здравните работници в България. Една година по-късно
вече е заместник главен редактор. (Спасова / Иванчев 1975, респндент № 6) В този
период интересът му е насочен към историята на медицината в България и в резултат
на това публикува „Бизнес и здраве: Зад фасадата на „свободния свят” (Страшимиров
1971), „Н.А.Семашко в България”, (Страшимиров 1974), „Освободителната мисия и
помощта на съветските медици в България: 1944-1947” (Страшимиров 1974), „Подвигът
на руските медици в Освободителната война: документален очерк” (Страшимиров
1978), „В дар на здравето” (Страшимиров / Борисов 1981), ”Българо – руски и българо –
съветски медицински връзки: От Средновековието до 9. 09. 1944 г.” (Страшимиров /
Куртев 1982) Но интересът му към Родопите не стихва, той продължава да се вълнува
от природата и историята на този български край. През 1975 година издава „Белите
брези край Ардино” (Страшимиров / Филипов 1975), а през 1983 – "Радюва планина"
(Страшимиров 1983) С много нежност и поезия той описва едно от любимите си места в
Източните Родопи – местността „ Белите брези”: „Това е един чудесен естествен свят
на белокори брези, който природата сякаш е създала, за да освежи ландшафта. Есен
белоликият лес е обсипан с жълти алтъни, листата се люшкат като жълти пеперуди и
падат върху пъстрото халище на земята. А зиме пухкавият сняг, който долита от
Каракулас, превръща дърветата в бели къдели и тънките им клонки замръзват в
причудливи полилеи със стъклени висулки. Тогава цялата брезова гора заприличва на
снежна фея.” (Страшимиров 1981, 39)

Страшимиров остава заместник главен редактор на в. „Здравен фронт” в
продължение на 16 години. (респондент № 4) В спомените си от времето, в което са
работили заедно Снежана Бориславова, сегашен редактор във в. „Форум Медикус”
споделя за него: „Той беше ярка личност – всичко правеше с душа и отдаденост.” Д-р
Тотко Найденов, настоящ главен редактор на в. „Български лекар” казва: „Беше най-
добрият ми приятел,  духовният ми баща...Никога няма да го забравя,  ще го помня с
любов и признателност. Първата си книга посветих на светлата му памет, като
завърших: "Беше човечен". Защото това е най-точната характеристика за него. Беше
невероятно човечен.”

През март 1984 година Константин Страшимиров получава инфаркт и умира едва
на 56-годишна възраст. След него остават деветнадесет написани книги, дванадесет от
които са посветени на природата и историята на Родопите. Маршрутите, които той
създава и описва в туристическите пътеводители, статиите в периодичния печат, в
които апелира за активен туризъм и ползата от него,  както и личния му пример на

5 Наследник на в. „Здравен фронт” е в. „Форум Медикус”
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активен туристически деятел стават основа за развитието на масовия организиран
туризъм в Източните Родопите.
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Константин Страшимиров – портрет

Константин Страшимиров с раница на гърба

Първият брой на в. „Нов живот” със стиха,              Страшимиров с колектива на СЕС (ХЕИ) –
              написан от Страшимиров                                                  Кърджали, 1959 г.
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Константин Страшимиров и Тодор                                  Константин Страшимиров с група туристи на
Мухтаров на Перперикон, 1960 г.                                                                 крепостта Моняк

Туристи минават през първото мостче над
реката по течението на р. Арда

(поход от извора до границата с Гърция), 1960 г.:
ТДА- Кърджали, ф.1204/опис 9-П/а.е

40/6



374

Маршрута на похода по р. Арда – схема, в. „Нов живот”, бр. 42, 1960

Страшимиров с колегите си от в. „Здравен фронт”
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ЛИЧНОСТТА - ПРОЕКЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО
(ЖИВОТЪТ И ИМЕТО НА ПРОФ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА)

Виолета Костова

Темата на настоящата конференция – личността и историята естествено води по-
скоро към общественици, държавници, политици и книжовници. Съобщението, което
представям, е посветено на една изключителна музикантка – Недялка Симеонова,
която има половин век творческа дейност, както и на паметта за нейното изкуство.

През 20-те години на XX век едно малко българско момиче преобръща
представите на света за музиката от Балканите. Виртуозните му изпълнения на сцената
предизвикат бурен възторг сред елитната публика на най-известните концертни зали в
Съединените щати и Европа. В разгара на остри политически промени, които се
извършват в България след погрома от Балканските войни, в Америка музикалната
критика го провъзгласява за “дете-чудо” и го обявява за една от трите най-добри
цигуларки в света. Необикновено ранната изява на музикалния талант на Саша Попов и
Недялка Симеонова ги прави първите наши “деца-чудо”.

Името на Недялка Симеонова се появява в българската музикална култура в
началото на ХХ в. Родена в Хасково на 2 декември 1901 г., тя изнася първия си концерт
в салона на “Славянска беседа” през 1910 г. На следващия ден вестниците отбелязват
успеха на “детето-чудо, което накара публиката да се стъписа, защото със своите 9
години то свири възхитително и безспорно много артистично.” Тази първа изява е
началото на поредица самостоятелни концерти в много градове на страната, а след
това отново и пред софийската публика. Първият учител е баща й – Димитър
Симеонов, самоук музикант, който свири на тромпет в първия духов оркестър на
Хасково,  а след преместването на семейството в София – в оркестъра на
Лейбгврдейския полк. Системно обучение Недялка Симеонова започва в цигулковата
школа на Жан Малат в София.

През септември 1913 г. тя заминава с баща си за САЩ благодарение на
спомоществователството и инициативата на Дончо Атанасов, родолюбив българин,
живял дълго в Бостън. Основната цел на пътуването е да се съберат средства за
пострадалите от Балканските войни чрез изнасяне на концерти на дванайсетгодишната
виртуозка в Бостън и предградията му, както и в други градове по покана на
благотворителни дружества.

С усилията на Джулия Ковън е основан “Фонд Недялка Симеонова” за
обучението й при Леополд Ауер. Събраните обаче около 600 000 лв. във фонда
Недялка Симеонова дарява за пострадалите в Балканските войни, преведени на
Червения кръст в България.

Именно по време на благотворителната й концертна дейност са и първите й
срещи с големите имена в световната музика – Рахманинов, Падаревски, Крайслер,
Еужен Изаи. Тук се отварят и вратите към истинското обучение на Н. Симеонова. Тя
заминава с препоръка от Еужен Изаи за Дрезден през 1914 г. и се включва в летните
курсове на Леополд Ауер с още 40 деца, чийто имена остават в съкровищницата на
световното цигулково изкуство. Продължава обучението си при Густав Хавеман и
остава в Дрезден до края на световната война благодарение на
спомоществователството и грижите на Димитър Кудоглу – пловдивски търговец на
тютюни, известен със своята благотворителна и мецанатска дейност, който й купува
първата “майсторска” цигулка – “Сториони”, от Кремонската школа.

1915-1916 г. бележи началото на активна концертна дейност в Германия, като
първият голям концерт е в Дрезден, зала “Гевербехаус” с Дрезденската филхармония,
после в Лайпциг, а след това и в цяла Германия. От този период са известни и запазени
редица блестящи отзиви  за нейното изключително изпълнителско изкуство, събрани в
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една малка брошурка – “Отзиви за Недялка Симеонова виолонистка”, появила се в
началото на 20-те години на ХХ в. Ще цитирам само два от тях. “Нейното свирене
изобилства с красота на тона, чиста интонация, ритъм, чувство, лекост и невероятна
енергия. Тя е сериозна и всецяло се отдава в свиренето, без разлика дали свири
Сарасате или Лало.” /The Sunday Herald, 22 март 1914 г./ Няколко години по-късно, един
лапцигски вестник пише следното: “Един силен музикален талант чухме на виолинената
вечер от Недялка Симеонова. Късове, от които един единствен тон бе достатъчен да
изяви великолепните пасажи, забележителните ритми и тяхното силно въздействие
бяха напълно под властта на още много младата Недялка Симеонова.” /Leipzig Nested
Nachiten, 4 януари 1920 г./1

През 1920 г. се завръща в София, отново концертна дейност в столицата и
страната,  а също и в Прага.  В края на същата година тя е отново в САЩ,  в Ню Йорк
като ученичка на Леополд Ауер до 1923 г., когато за първи път свири пред нюйоркска
публика. През 1924 г. се сдобива с изключителен инструмент – цигулка “Галиано”,
великолепен майсторски инструмент на близо 200 г.

От 1926 до 1932 г. пътят й преминава от Египет, Италия, Аржентина, Чили,
Австралия, остров Ява, но далеч от мечтата й за истинска концертна дейност. След
завръщането си в България, от 1933 г. до 1939 г., е концерт-майстор в оркестъра на
Кооперативния театър, а от 1937-1939 г. – преподавател в Музикалната академия в
София.  За няколко години след завръщането си,  до 1938 г.,  тя изнася 140 концерта в
различни градове на страната. На 7 март 1936 г. в София е устроено тържество за
нейната 25 годишна концертна дейност /тогава тя е на 35 години/ по инциатива на група
поклонници на музиката, сред които проф. Ас. Златаров. По повод юбилея
Министерстство на просветата я удостоява с орден “За гражданска заслуга”. На това
тържество тя свири Менделсон-концерт с Академичния оркестър под диригентството на
Саша Попов.

Завършва за 6 месеца Дрезденската консерватория през 1938 г. и е поканена да
остане като преподавател. Тя обаче се завръща се в България, но скоро отново
заминава за чужбина. За кратко е в Белградския симфоничен оркестър и после –
отново в Дрезден, във Филхармонията.

Завръща се в София в началото на 1944 г. и свързва живота и изкуството си с
България. От 1946 г. е извънреден, а от 1948 г. – и редовен професор в Музикалната
академия – София. През 1950 е удостоена със званието “Заслужил артист” и
Димитровска награда.

Целият творчески път на Недялка Симеонова, почти до смъртта й, е изпълнен с
всеотдайна преподавателска и изключително богата коцертна дейност в цяла
България, както и в чужбина. Тя е първата концертираща българска артистка, която
изнася след 9 септември 1944 г. концерти вън от България – Румъния, Унгария, ГДР,
Югославия, Албания, по-късно – и в Съветския съюз. Единственият запис на Концерт
във фа минор на Панчо Владигеров в изпълнение на Гевандхаус оркестър – Лайпциг
със солист Недялка Симеонова под диригентството на Асен Найденов е направен по
време на гостуването й от радиото в Лайпциг.

Тя е първия концертмайстор на Симфоничния оркестър на българското радио
под диригентството на Васил Стефанов. Последният й запис в радиото е на Сюита в ла
минор, опус 103 от Макс Регер, който става нейната лебедова песен,

Заминава на лечение в Париж през януари 1959 г. и, след тежка операция, умира
на 14 март с.г. Цигулката “Галиано”, нейн спътник от 1924 г., преживява също редица
премеждия от Чикаго през остров Ява, Дрезден и България. Последният опит да спаси
живота си е като продаде “Галиано”, но това така и не се случва.2

Сега, половин век след смъртта й, са останали една биографична книга,
написана от Живка Шамлиева, една грамофонна плоча, записи в златния фонд на

1 РИМ-Хасково, ННИ-НА, № 40
2 Шамлиева, Ж. Изстрадани звуци, С, 1985.
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българското радио, един филм на БНТ, 2003 г., паметна плоча на ул. “Ген. Паренсов”
№20 в София: “Тук живя от 1947 г. до 1959 г. цигуларката проф. Н. Симеонова”. В
Хасково една улица носи нейното име. Снимки, една от първите й цигулки, концертна
рокля, няколко предсмъртни писма и бележки върху нотни листове, дарени от близките
на първата българска цигуларка, са запазени във фондовете на РИМ-Хасково. И един
фестивал, който периодично възкресява името и творчеството й.

Десет години след смъртта на Н. Симеонова хасковското гражданство устройва
скромен възпоменателен концерт, посветен на първата българска цигуларка,
“чаровницата на цигулката“, както я наричат в Германия, призната в САЩ за трета
световна величина сред жените цигуларки. В спомените на проф. Елена Генева, нейна
ученичка, тържеството е проведено “в една дъждовна мартенска вечер на 1969 г.” Един
доклад, няколко записа на грамофонни плочи в присъствието на нейни роднини,
приятели и около 50-60 хасковлии, събрани в малката зала на Читалище “Заря”
отбелязват годишнината от смъртта й.3

Тържеството обаче става повод за подемане на инициатива за възкресяване на
името и творчеството й чрез организиране на традиционни музикални празници в
родния й град.

През пролетта на 1971 г. Бюрото на ОК на БКП гласува решение за периодично
провеждане на музикални дни /фестивал/ на името на Н. Симеонова, като първите се
свържат със 70-годишнината от рождението й. Комитетът за изкуство и култура /КИК/
дава съгласието си за първите музикални дни, но отбелязва, че “за сега е
нецелесъобразно да се поставя въпросът за периодичното провеждане на
тържествата.”4

На 9 декември 1971 г. се открива първият фестивал “Н. Симеонова” в Хасково /9-
11 декември 1971 г./. Участвуват Софийската филхармония, Софийски солисти и
Симфоничен оркестър – Хасково със солист Минчо Минчев. Бъдещето на Музикалните
дни “Н.  Симеонова”  е все още под въпрос,  но с усилията на градски власти те
продължават и през 1972 г. с участието на Пловдивската филхармония със солист
Стойка Миланова и един съвсем млад състав – камерният оркестър “Българска
музикална младеж” от студенти изпълнители на струнни  инструменти.5

Иницитивността и действията на властите и обществеността в града за
осъществяването на Музикалните дни са подкрепени от творчески съюзи, институции и
ведомства от национален мащаб – Съюз на музикалните дейци в България, Главна
дирекция “Българска музика”, Българска държавна консерватория. Градският съвет за
изкуство и култура в Хасково е главния инициатор и организатор на първите стъпки на
фестивала. Музикалните дейци, ангажирани с неговата организация и провеждане
обсъждат бъдещето и характера на новото музикално събитие. Предложенията на
ректора на Консерваторията,  Ал. Райчев, са свързани с оформянето на собствен облик
на фестивала. Идеите са различни – като конкурс за студенти-цигулари, сключване на
контракции с български композитори за написване на нови произведения за струнни
инстументи, които да се изпълняват тук за първи път, конкурс на студенти-
инструменталисти. Оформят се основните насоки, в които да се търси физиономията
на новия музикален форум – от една страна като конкурс за млади изпълнители –
цигулари, национален /международен/, като успоредно с това се провеждат
конференции и симпозиуми, посветени на теорията и практиката на изпълнителското
майсторство на струнни инструменти.6

3 РИМ-Х, ННИ-НА, №40.
4 ТДА-Х, ф.934, оп. 2, а.е. 194, л. 6, 10, 11.
5 Хасковска трибуна, №27, 6 март 1973 г., с. 4.
6 Хасковска трибуна, № 151, 23 декември 1972 г., с. 1; №27, 6 март 1973 г., с. 4.
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През следващата 1974 г. за участие в Музикалните дни за първи път са поканени
гости от чужбина и това е Симфоничният оркестър на побратимения с Хасково град
Веспрем, Унгария.7

Въпреки предложенията за провеждане на фестивала през година /когато не се
провежда фестивалът “Св. Обретенов”/, до 1985 г. той запазва своя ежегоден характер,
но се появяват нови моменти. Така през 1975 г. е създаден Университет за музика на
името на Недялка Симеонова съвместно с отдел “Изкуство” на Окръжна библиотека
“Христо Смирненски”, а през следващата – детски университет. Целта е да се
популяризира както името на Н. Симеонова, така музикалното изкуство.8

Безспорно обаче най-важният елемент на Музикалните дни е участието на най-
добрите български оркестрови и камерни състави и най-изтъкнатите представители на
цигулковата изпълнителска школа. По повод 10-годишнината от началото на
музикалните дни “Проф. Н. Сиемонова” в Хасково, проф. Ал. Нейнски, председател на
Организационния комитет, дава следната оценка: “За наша радост през изминалите
десет години фестивалът прерасна в показ на постиженията на цигулковото изкуство в
нашата страна, в средище, което събира всички, които ценят и се вдъхновяват от
стремежите на на забележителната ни виолонистка....”

Музикалните дни са и сцена за дебют и старт на най-младите представители на
цигулковата школа – ученици от музикалните училища, студенти от БДК.9

Безспорно организирането на фестивала има значение за развитието на
музикалната култура в Хасково. Те са и най-представителният подиум за хасковския
Симфоничен оркестър, който се създава през 1950 г. към Читалище “Заря” и тогава все
още е самодеен. Негов диригент в продължение на дълги години е Стефан Ангелов, от
1973 г.  – Христо Танчев,  а от 1975 г.  – Красимир Захариев.  Още по време на първите
фестивали се поставя въпросът за превръщането му в държавен и издигането му като
важен културен институт в града.  Дните, посветени на Н. Симеонова, стават стимул и
за по-доброто развитие на детската Музикална школа “Манол Иванов” към Читалище
“Заря” в Хасково, създадена през 1954 г. По време на Музикалните дни през 1979 г.
сестрите на проф. Н. Симеонова - Ана Симеонова и Виолета Черкин подаряват на
школата една от нейните детски цигулки /сега тя е във фонда на РИМ-Хасково и е
експонирана в постоянната изложба “Хасковски будители”/.10

През 80-те години на ХХ в. вече участват и солисти от други страни като Пьотр
Милевски, 21-годишен талантлив цигулар от Полша, а през 1981 г. е организирана
първата творческа среща на млади цигулари-възпитаници на музикалните училища в
страната, която става традиционна през следващите години. През 1982 г. участват 38
млади цигулари от страната, а през 1983 г. – 27.11

Тези срещи дават повод на организаторите на музикалните дни да възстановят
общобългарското състезание за певци и инструменталисти, след десегодишно
прекъсване. В последния ден на фестивала е гала-концертът на лауретатите от VІІ
общобългарско състезание за певци и инструменталисти – специалност цигулка.
Обявени са и наградите – златен медал и диплом на Ангелина Абаджиева, сребърен –
Владимир Тасев, бронзов – Диана Цонкова, които да бъдат връчени по време на
Декемврийските музикални дни в София.12

Творческите срещи на младите цигулари продължават още няколко години, а
самият фестивал от 1985 г. до 1991 г. се провежда през година. Сто годишнината от

7 №151,26 декември 1974 г., с. 4.
8 Музикални дни “Проф. Н. Симеонова”, летопис, Хасково, 2007; ХТр, , № 119, 7 октомври 1976
г., с.4;
9 ХТр., 131, 8 ноември 1979 г.
10 ХТр, № 143, 9 декември 1973 г.;  №6, 16 януари 1975 г., с 3-4; http://www.chitalishte.bg/ .
11 Хтр, № 120, 11 октомври 1980 г.,  №118, 9 октомври 1982 г., №118, 9 октомври 1982 г., № 122,
19 октомври 1982 г., № 122, 18 октомври 1983 г./
12 ХТр, №132, 6 ноември 1984 г.
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смъртта на Н. Симеонова е повод да се възстанови ежегодното им провеждане, като се
търсят възможности да се канят и чужди изпълнители. Въпреки усилията, творческите
срещи на младите цигулари прекъсват за известен период от време. През 2002 г. в
рамките на Музикалните дни се организира вече Първи Международен конкурс  за
цигулари “Проф. Недялка Симеонова”, който продължава и до сега.13

Музикалните дни “Проф.  Н.  Симеонова”  се нареждат,  така да се каже,  във
втората група български музикални фестивали, които са общински, с подкрепата на
Министерството на културата и други институции, а до 1989 г. и на творческите съюзи –
Съюз на българските композитори и Съюз на музикалните дейци в България. В първата
група влизат утвърдените Мартенски дни в Русе, Варненско лято /1926 г./ и Софийски
музикални седмици, които са в Международната асоциация на европейските музикални
фестивали.14 Независимо от трудностите, които изживяват музикалните институции в
страната в края на 90-те години, отразили се и на традиционните Музикалните дни в
Хасково, следва да отбележим, че те се запазват и през последните години придобиват
важно значение за редица млади музикални дарования. Същевременно по този начин
се поддържа жива паметта за изкуството на първата българска цигуларка проф.
Недялка Симеонова не само сред музикалните среди, но и в съзнанието на широката
общественост в града, в страната, а чрез младите дарования – и по света.

13 Музикални дни “Проф. Недялка Симеонова”, летопис, Х, 2007.
14 Стамболиев, О. Българските музикални фестивали, Монд дипломатик, 1 юли 2008 г.
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НЕСТОР МАРКОВ И НЕГОВОТО “СТАРОЗАГОРСКО ВРЕМЕ“

Нейчо Кънев

Едва ли ще се намери историк или любител на родната старина, който с хладно
равнодушие да подмине следосвобожденското време на Стара Загора, което я
превръща в олицетворение на съзиданието в съвременна България .

Потребността от осмислянето на историческото наследство разграничава
изследователя от народопсихолога, журналиста и политика. Подобен довод ни изправя
пред непреодолмото желание да разкрием същността на много “разработени” теми, а в
случая да намерим някои от отправните точки за многопосочното прилагане на
регулационния план на Любор Байер както и същността на личностното съпричастие в
този значим обществен процес. Много често, наред с всичко останало, всяко
преповтаряне или преоткриване на историческите корени, е търсене на съответствието
между миналото и настоящето.Това е нравствена равносметка, която доказва, че
колкото и да е дълъг пътят от началото, ние сме приемници и носители на това, което
славим. В знаменателното изначалие нареждаме на първо място имената на
“възстановителите”, т.е. на духовните наставници и ръководителите, които носят
мъчителното равновесие между дързостното нетърпение и разума. Ако все пак
познаваме сложността, предрасъдъците и резултатите на това време, следва да
откроим името на Нестор Марков (1836-1916) .

Когато търсим направленията за появата му в българския обществен живот, не
може да подминем облагородяващия дух на епохата. Трябва нещо повече от стремеж
към знание, за да се наредиш всред най-образованите хора в Българско. Знамето на
просвещението и духовната независимост му отрежда място на народен будител.
Поредицата от заглавия, посветена на житейското му дело, даже и самото споменаване
на името му в историческите съчинения, говори, че той стои здраво в българския
политически елит от времето на зрялото Възраждане и “строителството “ на
съвременна България  (Димов 2006; Марчев 2006).

В литературния поток отреден на Нестор Марков (Трифонов 1933: 252-257;
Димитров 1884: 196-197; Ракитин 1939; Йоаким Груев 1906: 26; Янков 1941: 59-60;
Първи годишен отчет 1897: 37; Топузов, Сарафов 1953: 53; Марков 1952; Еничаров
1980: 57), сякаш най-малко е отделено за идейните му позиции. За по-голямо удобство,
когато застанем пред този въпрос, се позоваваме на мемоариста с доказан
белетристичен талант и поразително чувство за историчност. В своето “Минало” Стоян
Заимов определя дейността му в Хасково като “знамето, на което е свободната
българска църква“ (Заимов: 309). Светът на Нестор Марков не е само мировъзрение на
просветителството и църковно-националните борби, но и на революцията. Събитията
през 1876 г. го поставят по-близо до освободителните идеи. Срещата с Фазлъ паша,
предателството на чорбаджиите и арестите, оставят незаличима следа в
светоусещането му и идеалите за отечествена свобода  (Марков 1900: 150). В
очертанията на неговите възгледи се прибавят впечатленията от вододелните събития
на Освободителната война, свързани с преживяванията му като преводач в щаба на
ген. Йосиф Владимирович Гурко.

Разтърсващите промени, предизвикани от Освобождението, стават източник на
нови идеи. Настъпва краткият, но изгарящ период на безпределни надежди и копнежи.
Нестор Марков напуска учителското порище, обладан от представата, че
независимостта на Родината изисква борба. В мъчителния баланс между прилежен
служител на ген. Столипин, който го повишава в префект и задачите на “българското
време”, сякаш надделява участието в Хасковския комитет “Единство” както и
приятелството му с капитан Петко войвода. Той е екзалтирен войник и умел
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ръководител на съпротивата против Родопското въстание – едно трагично историческо
недоразумение (Петко Войвода, 1953: 219,220,223,230).

Ежедневната нравствена ангажираност изисква пълна подкрепа на
демократичните преобразувания. Нестор Марков подписва пълномощията на
определени източнорумелийски депутати (Койчева 1986: 181) за Учредителното
събрание във Велико Търново (10 февруари-16 април 1879). Той е не само духовен и
политически наставник. Представата за българското бъдеще и очертанията на
предстоящето съединение му отреждат място сред участниците в Българския таен
централен революционен комитет (БТЦРК), който отново извисява поривите на
революционното действие, завещани от Апостола на свободата Васил Левски (НБКМ-
БИА 2: 2265-2268).

Ако пренебрегнем клишетата на съвременната политология ще стигнем до
горещото пладне в живота на Нестор Марков. Щастливото предпочитание на историята
му отрежда мястото всред най-вдъхновените “възстановители “ на Стара Загора.
Съгласно указът на Александър Богориди, той е назначен за префект на Старозагорски
департамент. На този пост остава от 24 май 1879 г. до 04 септември 1882 г.
Стремленията на старозагорското градско общество съвпадат с идейния заряд, опита и
наблюденията на Нестор Марков. Съзвучието от влечението за социална
справедливост и желанието да се изгради град на мечтите е съвместимо с изискването
да се съхрани историческата памет. Така е намерена пресечната точка в
народопсихологическата нагласа на старозагорци. Сега, когато говорим за
следосвобожденското “ българско чудо “ (Пантев 1993: 420-443) разбираме, че градът
участва в неговия облик със свой собствен принос.

Подобен довод налага да очертаем рамките на открояващи се събития, за да
потърсим историческата заслуга на Нестор Марков.

Днес може само да гадаем каква би била празнотата в старозагорското и дори
националното научно и културно битие, ако не съществува една от най-
забележителните книги от 20-те години на миналия век – “Спомени” на Атанас
Трифонов Илиев. Подхождайки към нея като настолна книга отчитаме, че сред
завладяващата й историчност, сред родолюбивите образи на дейци се откроява
Старозагорският префект (Илиев 1926: 218). В многопластовия му историко-
биографиен етюд, погледът неизменно се спира на впечатляващия групов портрет
(Илиев 1926: 288), на който са: Нестор Марков, Атанас Илиев и Димитър Наумов,
заедно с двамата командири на старозагорския гарнизон. Ясно е, че снимката е
заопечатала едно общество на интелектуалци, което в случая играе решаваща роля на
старозагорското историческа сцена. Това съцветие от дейци, което работи и за пълното
единение на градското общество, се допълва от благородния старец хаджи Господин
Славов и новоизбрания кмет Стефан Стойков Салабашев (Кънев, Филипова,
Димитрова, Василева 1999: 52,53). В летописа на новата история на Стара Загора тези
хора прокарват “незримия” мост между посланията от 22 юли 1877 г., когато е
освободен градът и историческата значимост на 5 октомври 1879 г. , когато е положен
основният символичен камък за възстановяването на Стара Загора. В тяхната
многозначеща политическа символика е заложен моделът за въздигането и
модернизацията на града.

В събитийната последователност особено щастливо обстоятелство е
назначаването на Атанас Тр. Илиев за секретар на Нестор Марков. Дейността на
двамата изтъкнати хуманисти и родолюбци разпалва небивала енергия у старозагорци.
На 23 септември /5 октомври 1879 г. при тържествена обстановка Александър Богориди
подписва изгатвения от Старозагорския префект “Приказ” за възстановяването на
града, който по същество утвърждава плана на Любор Байер и преди всичко решението
на градския съвет от 21 юни с.г. за равнопоставеност при закупуване на строителните
парцели (Илков 1908: 246-247). Тримата изтъкнати администратори и общественици
Нестор Марков, Атанас Илиев и Димитър Наумов имат най-голяма заслуга за
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решаването на острия спор между турската и българското население при
разпрезелянето на участъците съобразно регулационниия план (Илиев 1926: 221,229).

Благодарение на гражданското споразумение за пърен отказ от старите
владения, се създават условия при възстановяването на града да се постигне пълна
съвместимост на рационалния модернизъм, институционните нововъведения и
запазването на културно-историческото наследство.

Съзидателният развой на тези еуфорични процеси предизвиква и друг вид
енергия. Изключителният динамизъм на битовото строителство не пренебрегва
обществоното застрояване. Сега за съвременния човек сякаш е далечна и непонятна
народополезната дейност на гражданските сдружения, които приемат задължения от
държавно естество. Протоколните решения на подновения Смесен околийски съвет
очертават трудния път на изначалния стремеж да се възстановят най-напред
училищата, така че просветната слава на града пак да прогърми из цяло Българско. В
решаването на най-тежките въпроси за строителството на обществените сгради отново
откриваме блестящата народополезна дейност на Нестор Марков (РИМ-Ст.Загора 6 Сз
1171-1173). Няма да е преувеличено, ако кажем, че в основата на училищното
сградостроителство стои приносът на Префекта. Във време на разруха и недоимък
една след друга заблестяват импозантните постройки на Мъжката и Девическата
гимназия, в които е отделена специална зала за театрални представления и концерти.

Истинската дружба и ползотворното сътрудничество на Нестор Марков и Атанас
Илиев, както и подчертаната им страст към просвета и наука, създава предподставки за
появата на Старозагорското ученолюбиво дружество (Аяров, Кънев, Ганева 2006: 66),
което по-късно прераства в мощно културно-просветно обединение.

Низките политически страсти слагат край на тази родолюбива дейност. Макар и
незаконно, по решение на Главния управител на Източна Румелия, Нестор Марков е
уволнен.

Сега, когато последователно отбелязваме поредната годишнина от полагането
на символичния основен камък за възстановяването на града, отново може да вникнем
в личностната същност на Нестор Марков и с основание да го причислим към
изтъкнатите “строители на съвременна България”. Неговият живот е неспокоен и бурен.
Той преживява периоди на подем и разочарования, които го доближават до
революционните идеали  или го отвеждат до огорченията на следосвобожденската
действителност. Над всичко стои неговото любородие, което съвпада със стремленията
за социална справедливост. Приносът на “възстановител” му отрежда място в пантеона
на Стара Загора. Условията, създадени от неговото обкръжение, позволяват градът
сполучливо да се впише в структурирането на младата българска държава. Заедно с
това усещаме как битката със суровата действителност се преобразява в дух, който
видимо или невидимо онаследяват потомците. Изворът на сътвореното битие е част от
достолепието на “старозагорското време “ на Префекта. Когато търсят корените на
своята същност, старозагорци ще продължават да отдават почит на предците си, както
и на личности със заслуги и неповторимо излъчване като Нестор Марков .
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ЗА ПЪРВИТЕ КИНОСНИМКИ В СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА ПРЕЗ 1904 И ЗА
ЗАГАДЪЧНАТА ЛИЧНОСТ НА ЧАРЛС РАЙДЪР НОБЪЛ

Петър Кърджилов

ABOUT THE FIRST MOVIE SHOTS IN THTOWN OF STARA ZAGORA AND THE REGION
AND THE ENIGMATIC PERSONALITY OF CHARLES RIDER NOBLE

Peter Kardjilov

Summary

The first shots made with a movie camera in Bulgaria have been realized during the autumn
of 1903 by the English cameraman Charles Rider Noble. The reason of his trip to Bulgaria is
to document the Ilinden uprising – mission assigned to him by the American Charles Urban
(founder and owner of the homonymous producer’s company based in London). Noble arrives
in Bulgaria with a considerable delay – when the insurrection has passed its zenith. In spite of
all he succeeds to make 17 chronicle – documentary movies with a duration between 1 and 4
minutes. So, by the will of Clio, the Britisher becomes the cinematographer who realizes the
first movies in our homeland. In February 1904 Charles Noble returns to Sofia, where he
shows his “cinematogrammes” – the name given by the Bulgarian press to his celluloid
chronicles. On the March 13, he leaves the capital to start on a several month tour of the
country. He visits dozens of Bulgarian cities not only to show his movies, but also to make
new movie shots. Three of the 21 movies made by him during the spring and the summer of
1904, have been realized in the town of Stara Zagora and the region – “Military Garden Party”
(organized in the Military club of Stara Zagora). “Infantry Mess in Camp (Stara Zagora
district)” and “Harvesting-Blossoms in the Valley of Roses” (Kazanlak Valley). The paper
“About the first movie shots in the town of Stara Zagora and the region and the enigmatic
personality of Charles Rider Noble” tells not only about these practically unknown facts of the
history of the Bulgarian cinema, but also about the past of the town of Stara Zagora. The
author clears up also the covered with an information fog biography of Charles Rider Noble –
a personality unknown to the contemporary Bulgarian society, but with exceptional merits not
only for the popularization of the seventh art in Bulgaria, but also for the laying the
foundations of the moviemaking in the country.

През лятото на 1903 г. част от населението в българските земи, възвърнати
обратно в пределите на Османската империя съгласно решенията на Берлинския
конгрес, се вдига на бунт, известен в историята като Илинденско-Преображенското
въстание. В северозападните покрайнини на Турция става горещо. Но и интересно –
най-вече за журналистите, които и днес са там, гдето замирисва на барут и кръв. Ето
защо на Балканите заприиждат представители на световната преса. Сред тях
британците са най-многобройни – общественото мнение в Обединеното кралство най-
ярко демонстрира загриженост за съдбата на поробените българи, а и интересите на
Албиона в региона са най-застрашени.

Сред чуждестранните кореспонденти е и Чарлс Райдър Нобъл/Charles Rider
Noble (1854-1914). Той е англичанин, но бива изпроводен в България от един
американец. Неговото име пък е Чарлс Ърбан/Charles Urban (1867-1942) – продуцент на
филми и притежател на базираната в Лондон кинокъща „Чарлс Ърбан Трейдинг
Къмпани” (Charles Urban Trading Co., Ltd.). Ето защо Нобъл се различава от колегите си
по това, че е единственият, който носи със себе си кинокамера (марка „Биоскоп”,
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патентована от Ърбан). За да снима с нея, разбира се... И кинооператорът се справя с
поставената задача, превръщайки се във вестител на настъпващата у нас ера на
филмовото производство. Той се оказва не само първия смъртен, побил триножник на
киноснимачен апарат върху многострадалната ни земя, но и „първоапостолът”,
осъществил  (през октомври и ноември 1903 г.) най-ранните филми в България.
Неговите „кинематограми” са и първите „живи картини” от нашето отечество, показани в
чужбина (през януари 1904 г. по Григорианския календар*).  И то насред пъпа на
цивилизования свят – в лондонския театър „Алхамбра” (което по днешному означава да
бъдат излъчени в най-гледаното време по Би Би Си). „Българската серия” предизвиква
сензация във Великобритания, провокира интереса както на публиката, така и на
печата (повече от дузина са изданията само в Лондон, които отразяват събитието – при
това нееднократно)!

Чарлс Нобъл бива изпратен със задачата да отрази Илинденското въстание. Но
поради ред известни (а и неизвестни) причини се появява в България през октомври
1903, когато размириците вече са отшумели, а ентусиазмът – поизтлял. За да
компенсира закъснението, той съсредоточава интереса си на кинематографист към
западната част от браздата, разделяща Княжество България и Османската империя –
Самоков (и околностите му), Рилския манастир, демаркационните пунктове Кочериново
и Бараково, Дупница, кюстендилското село Крапец (изключение правят само Горна
Баня и София, където очевидно е била неговата база). В резултат от дейността му на
бял свят се раждат 17 хроникално-документални филма (с времетраене от 1 до 4
минути), които, за съжаление, не са оцелели до наши дни. Информация за тези
безвъзвратно изгубени по друмищата на времето ленти все пак бива съхранена в
рекламните издания на Ърбановата компания. Най-ранният каталог, с копие от който
разполагам, е от 1904 г.. Тогава всъщност излиза притурката към основното каталожно
издание, публикувано през ноември 1903 (Forming Supplement № 1 to our General
Catalogue Issue of November, 1903), в която бива включен „Списък с последните
филмови обекти на Ърбан”. А те според съдържанието на каталога са тъкмо
реализираните от Нобъл в татковината ни 17 кинохроники, обединени в разделите
„Македония и България”/MACEDONIA AND BULGARIA (от № 1154 до № 11641) и „С
македонските въстанически чети”/WITH THE INSURGENT BANDS OF MACEDONIA
(от № 1228 до № 12332). От същото издание узнаваме, че именно Нобъл е техният
автор – непосредствено под заглавието на първия раздел е написано категоричното:
„Снимки на г-н Ч. Райдър Нобъл, едно представяне с биоскоп, осъществено току-що [в
сътрудничество] с Българската армия. Тези филми бяха осигурени с [цената на]
огромни разходи и риск и са единствените съществуващи движещи се картини,
[представящи] сцени от Македония и България”3. Сведението под втория титул е по-
скромно, но не по-малко убедително: „Фотографирано от г-н Ч. Райдър Нобъл”4.

На 9 февруари 1904 г. Чарлс Нобъл се появява повторно в България5. От 13
февруари до 8 март той осъществява поне шест (6) прожекции в София (хотел

* Датите в статията са посочени според валидния през разглеждания период в България
календар – Юлианския (т. н. стар стил), докато по същото време в Обединеното кралство се
употребява Григорианският календар (т. н. нов стил). Разликата между тях през XX век е 13
дни. (б. а.)
1 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Forming Supplement № 1 to our General Catalogue
Issue of November, 1903), 1904, с. 10 – 12
2 Пак там, с. 32 – 35
3 Пак там, с. 10
4 Пак там, с. 32
5 Английски кореспонденти в София. – Вечерна поща, год. V, № 917, 10.ІІ.1904 г., с. 3; Реформи,
год. VІ, № 12, 14.ІІ.1904 г., с. 4
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„Ориент”6, Военния клуб7, „Славянска беседа”8 и цирк-театър „България”9).
Обществеността вече го познава. През 1903 българският печат му отделя едно-
единствено съобщение10. През 1904 посветените му отзиви са близо тридесет! Родните
вестниците го възхваляват като „искрен приятел на Българский народ”, „бивш доброво-
лец в Македонските чети” и „предан труженик на Македонското дело”11, имал винаги
„присърдце каузата на македонския роб”12... Пресата подчертава факта, че поданикът
на крал Едуард VІІ „миналата година бе взел деятелно участие в есенешното
македонско възстание”, по време на което „се бе възползувал същевременно да
направи много любопитни кинематографически снимки из Македония и край българо-
турската граница”13... Затова и не е изненада, че показаните от Нобъл „кинематограми”
(столичният в. „Дневник”14 пръв споменава това словосъчетание) изобразяват
„движението на бежанците в Рилский манастир”15,  „поход,  бивак,  в цеп [верига],  на
позиции, пристрелка [престрелка], хвърляние бомба, газение река, полагание клетва”16,
„отварянието на Народното събрание, македонски бежанци в Рилския мънастир, очов
ден в Рилския мънастир,  излизание на калугерите от същия мънастир и много още
други”17, разказват „Историята на едно предстъпление” 18... Поредицата бива
наричана ту „Из живота на македонските възстанници”19, ту „Македонските
възстаници”20, ту „Българска серия”21... Всички издания обаче подчертават, че
направените у нас снимки са дело на Чарлс Нобъл! Така той се превръща в първия
кинематографист, показал пред българи, заснети в родината им движещи се
изображения!

След софийските сеанси Нобълиадата продължава във вътрешността на
страната – за там англичанинът заминава на 13 март 1904 г22. Намерението му обаче
бива оповестено месец по рано от в. „Дневник”: „Г-н Нобъл... смята да покаже както
гореспоменатите кинематограми, така и много други снети из целия свят, на столичната
публика и из провинциялните градове”23. Същият всекидневник очертава и основните
пунктове на предначертания маршрут: „Той ще посети: Вратца, Плевен, през Сомовит –
Видин, Лом, Оряхово, Свищов, Силистра, Русе, Търново, Разград, Шумен, Варна,

6 Живи картини. – България, год. VІ, № 138, 13.ІІ.1904 г., с. 3; Кинематограми. – Дневник, год. ІІІ,
№ 612, 14.ІІ.1904 г., с. 3; Кинематографът на г-н Нобел. – Вечерна поща, год. V, № 922,
15.ІІ.1904 г., с. 3
7 Кинематограми. – Дневник, год. ІІІ, № 621, 23.ІІ.1904 г., с. 3; Представление с кинематограф. –
Вечерна поща, год. V, № 930, 23.ІІ.1904 г., с. 3
8 Кинематограф Чарлс Райдър Нобл.  – Вечерна поща, год. V, № 936, 29.ІІ.1904 г., с. 3;
Кинематографа Нобл. – Дневник, год. ІІІ, № 628, 1.ІІІ.1904 г., с. 3; Кинематографа Нобел. – Ден,
год. І, № 93, 4.ІІІ.1904 г., с. 3; Киниматограф Чарлс Райдър Нобл. – Вечерна поща, год. V, №
940, 4.ІІІ.1904 г., с. 3; ДА-София, 1318К, оп. 2, а. е. 15, л.152г, 154г , 155
9 Важно известие.  – Дневник, год. ІІІ, № 632, 5.ІІІ.1904 г., с. 1; Пак там, № 634, 7.ІІІ.1904 г., с. 1;
Последно кинематографическо представление. – Дневник, № 635, 8.ІІІ.1904 г., с. 2, год. ІІІ
10 По инспекционната обиколка на военния министр. – Вечерна поща, год. ІV, № 811, 20.Х.1903
г., с. 3
11 Г-н Нобл и неговий кинематограф. – Пловдив, № 1250, 12.VІ.1904 г., с. 2
12 Гостуването на Чарлса Нобл във Видин.  – Дневник, год. ІІІ, № 659, 3.ІV.1904 г., с. 2
13 Кинематограми. – Дневник, год. ІІІ, № 612, 14.ІІ.1904 г., с. 3
14 Пак там
15 Кинематографът на г-н Нобел. – Вечерна поща, год. V, № 922, 15.ІІ.1904 г. , с. 3
16 Киниматограф Чарлс Райдър Нобл. – Вечерна поща, год. V, № 940, 4.ІІІ.1904 г., с. 3
17Пак там, № 936, 29.ІІ.1904 г., с. 3
18Пак там, № 940, 4.ІІІ.1904 г., с. 3
19 Пак там
20 Важно известие. – Дневник, год. ІІІ, № 632, 5.ІІІ.1904 г., с. 1
21 Кинематограф Чарлс Райдър Нобл. – Вечерна поща, год. V, № 936, 29.ІІ.1904 г., с. 3
22 Г-н Нобл в провинцията. – Дневник, год. ІІІ, № 641, 14.ІІІ.1904 г., с. 2
23 Кинематограми.  – Дневник, год. ІІІ, № 612, 14.ІІ.1904 г., с. 3
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Бургас и по южната линия всички градове край железницата”24. Днес със сигурност
знаем (от печата), че по време на турнето си кинаджията е навестил Враца (на 14 и 15
март25), Видин, където в края на месеца „се бави няколко дена”, показвайки
„македонската неволя”26, Лом27 и Пловдив. Пристигането му в града под тепетата
(обявено за 15 юни, но случило се на 17 юни) бива предшествано от две съобщения
във в. „Пловдив”. В едното от тях за първи път се споменават (като населени места,
споходени от Нобъл) наименованията Стара Загора (по това време пети по големина
град у нас) и Казанлък: „Цели три месеци вече минават откак г. Нобл е в обиколка низ
България; посетил е и е представлявал в градовете: София, Вратца, Плевен, Видин,
Лом, Свищов, Руссе, В. Търново, Г. Оряховица, Шумен, Разград, Варна, Бургас, Ямбол,
Сливен, Стара Загора и Казанлък”28.

Обявлението е откровено рекламно, а първоизточникът му по всяка вероятност е
самият Нобъл (едва ли пловдивски журналист би могъл да узнае от другиго подробно
изготвения списък и то цяла седмица преди появата на чужденеца в града). Което от
една страна допуска възможността числото на изброените селища да е било
позавишено (от Нобъл с хвалебствена цел), но пък от друга, кой би могъл да знае по-
добре броя и названията на обходените от него места. Пунктовете Стара Загора и
Казанлък са споменати най-накрая – прозаичен на пръв поглед факт, който обаче би
могъл да се тълкува като знак, че те са последните, в които Нобъл е пребивавал, че той
сякаш идва в Пловдив тъкмо оттам... Ала най-впечатляващо (в контекста на
разглежданата тема) е беглото споменаване, че пришълецът не само е „посетил”
изброените градове,  но и че е „представлявал”  в тях –  т.  е.  осъществявал е
представления със своя кинематограф, показвал е филмите си пред публика! Сторил
ли е това и в Стара Загора? Местният печат не отбелязва събитието. Липсват също
каквито и да е други сведения (архивни материали, официални документи, мемоарни
свидетелства). Тъкмо този информационен недоимък ограничава добросъвестните
летописци на града да установят точната дата на най-ранния тукашен кинопоказ,
приемайки (засега) месец септември 1907 г. за отрязъка от време, през който „в Стара
Загора се изнасят първи прожекции от пътуващо цирково кино по време на
Старозагорския панаир”29.

Три години и три месеца преди това обаче Чарлс Нобъл със сигурност е
пребивавал под Аязмото. Носейки със себе си своя биоскоп. При това не само го е
носел, а и го е ползвал по предназначение – както за прожекционна машина, така и за
снимачен апарат (кинокамера). Доказателствата за това могат да бъдат открити в
каталога на „Ърбан Трейдинг Къмпани” за 1905-1906 г., обогатен с материал, заснет
през 1904, 1905 и 1906 г. включително. В това по-късно и актуализирано издание
репортажите от нашата страна са обединени в раздел, наименован този път
„България и Македония”/BULGARIA AND MACEDONIA30. В него към известните вече
17 заглавия (които запазват номерацията си) биват прибавени нови 21, реализирани
също от Нобъл, но вече през 1904 (от № 1358 до № 1369 и от № 1440 до № 144831), с
което общият брой на кинохрониките от Княжество България нараства на 38 (в
сравнение с останалите балкански държави по това време сме уникална снимачна
площадка, малък Холивуд на полуострова)! Нараства и броят на населените места,

24 Г-н Нобл в провинцията. – Дневник, год. ІІІ, № 641, 14.ІІІ.1904 г., с. 2
25 Из провинцията.  – Дневник, год. ІІІ, № 644, 17.ІІІ.1904 г., с. 2
26 Кинематографически представл. – Дневник, год. ІІІ, № 655, 30.ІІІ.1904 г., с. 3
27 Гостуването на Чарлса Нобл в Видин. – Дневник, год. ІІІ, № 659, 3.ІV.1904 г., с. 2
28 Г-н Нобл и неговий кинематограф. – Пловдив, № 1250, 12.VІ.1904 г., с. 2
29 Неделчев, Ив. Летопис календар на събитията в Стара Загора от VІІ хил. пр. н. ера до
средата на ХХ век. Стара Загора, Общество за изкуство, култура и образование без граници,
1998, с. 306
30 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue, 1905-1906, с. 158 – 165
31 Пак там, с. 162 – 165
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обхванати от всевиждащото око на биоскопа, като редом със споменатите вече обекти
от югозападната част на страната в каталога биват посочени странно звучащите за
британската аудитория топоними Велико Търново, Шумен, Бургас (където Нобъл
отразява кипящата на пристанището дейност), Басарбово (русенско село, привлякло
вниманието на англичанина с етнографското си богатство), отново София и
околностите й (Горубляне, река Искър, „четвъртия километр по шосето за
Пазарджик”32)... Сред този наниз от кинокадри, осъществени от Нобъл по време на
шестмесечния му престой у нас през 1904 г., своето достойно място заемат и онези,
запечатали хубостта на Казанлъшката долина и мигове от живота на старозагорския
гарнизон. Впоследствие от тях биват монтирани три хроникално-документални филма.

Заглавието на първия е „Пехотинска столова във военнополеви лагер
(района на Стара Загора)”/INFANTRY MESS IN CAMP (Stara Zagora district),
каталожният му номер е 1440, а дължината му – 100 фута (30 метра, които при
тогавашната „кинематографична” скорост от 16 кадъра за секунда са се прожектирали
за малко повече от 1 минута и половина). Съдържанието му пък свидетелства не само
за одисеята на англичанина, но и за тогавашния солдатски бит: „В първия епизод
дежурните по столова войници изнасят големи медни казани от кухнята и ги поставят
върху грубо сковани маси. След това виждаме пристигащите мъже, всеки от които
обръща лицето си на изток. Гологлави, те изпяват или изричат своята молитва под
командата на техния офицер. След молитвата изваждат лъжиците си, които носят
затъкнати в кончовите на високите си ботуши. Всеки меден казан побира храна за осем
души. Забавно е да се наблюдава как войниците се нахвърлят върху вкусните късчета.
Вечерята приключва и те се завръщат към задълженията си”33.

Макар никъде в текста да не бива споменато наименованието на военната
единица, заснета от биоскопа на Нобъл, може да се предположи, че в случая става
дума за формираната с княжески указ № 83 от 30 декември 1903 г. Осма пехотна
тунджанска дивизия, състояща се от две пеши бригади, всяка от които включваща по
два полка. Така (по логиката на армейското структуриране) Стара Загора се оказва
седалище на три щаба – на дивизията (с началник полк. Стою Брадестилов34), на
нейната Втора бригада и на 12-и Балкански полк (поверен на подполковник Христо
Попов35). Затова и Осма пехотна дивизия освен като „тунджанска” бива споменавана
често и като „старозагорска”. Тъкмо нейният командир (от създаването й до 1908 г.),
полковник Иван Константинов Сарафов (1856-1935), получава в началото на май 1904
г. „една циркулярна телеграма на военния министр г. генерал-майора Савов”,
заповядваща на дивизионните началници да изведат „всички войскови части от
поверените им области” на лагер в „районите на техните постоянни
местоквартирования”36. Всезнаещата „Вечерна поща” допълва: „По заповед на воения
министр войските на 29-й т. ще излязат на лагери в районите на своите гарнизонни
места”37. Накратко – сезонът на военнополевите лагери започва на 29 май, а самите те
биват изграждани недалеч от постоянните поделения на съответните единици. Което
означава, че в „района на Стара Загора” може да разположи „пехотинска столова”
единствено подразделение на Осма пехотна тунджанска дивизия.

Междувременно (на 1 юни) започва разместване на въоръжените ни сили.
Според „новата войскова дислокация” около двадесет полка сменят дотогавашното си
постоянно местопребиваване. Суматохата не подминава и „тунджанци”. „Пишат ни от
Ст. Загора – започва информацията си в. „Вечерна поща”. – Новонаименувания
„Шейновски” полк (30-и Шейновски, който заедно с 10-и Родопски образуват Първа

32 Поездка на столичната полиция.  – Вечерна поща, год. V, № 1085, 2.VІІІ.1904 г., с. 3
33 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue, 1905-1906, р. 164
34 Военни известия, год. ХІІ, № 123, 31.ХІІ.1903 г., с. 1
35 Пак там
36 Излизание на лагер. – Нов век, год. VІ, № 738, 5.V.1904 г., с. 3
37 Войските на лагер. – Вечерна поща, год. V, № 997, 4.V.1904 г., с. 3
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бригада на дивизията – б. а.), който ще квартирува за напред вече в Т[ърново].-Сеймен
(днешния град Марица – б. а.) заминал временно за Хасково на лагер, а след
изтичанието времето на лагера щял да се завърне на новото си местопребивание Т.
Сеймен. По тоя случай, по инициатива на тукашния дивизионен началник г. Сарафов,
офицерите от балканския полк направиха братско изпращане на досегашните си
другари, като им дадоха изпращалната вечеря. Шейновския полк тръгна за Хасково в
най голямо разположение духа на войниците, изпратен от войниците на Балканския
полк, на чело на дивизионния началник и всички офицери. Днес Балканския полк
замина на лагер около чанакчийските бани, гдето ще се срещне и с казанлъшкия полк
(23-ти пехотен Шипченски с щаб в Казанлък – б. а.), и заедно ще прекарат лагерния
сезон в „розовата долина”38.

Тази „изпращална вечеря” ще да е станала поводът за заснемането на втората
лента, озаглавена „Градинско увеселение на военни”/MILITARY GARDEN PARTY (№
1359). Макар и два пъти по-кратка (50 фута), тя също е посветена на „военната тема”,
погледната този път от друг (развлекателен) ракурс, за което свидетелства и нейната
„фабула”: „Това градинско увеселение на военни се провежда в офицерския клуб в
Стара Загора в присъствието и под патронажа на командващия гарнизона генерал-
майор Велчев [Veltcheff], един от най-изтъкнатите български офицери. Може да се види
чудесен портрет на този офицер с неговия щаб”39.

Генерал-майор Велчев е един от малцината българи, чиито имена биват
споменати в каталога на „Ърбан Трейдинг Къмпани” като участници във филмите,
осъществени от Нобъл в България, редом се тези на княз Фердинанд І
Сакскобургготски, генералите Михаил Савов и Иван Цончев, македонския войвода
Иванчо Гевгелийски (Иван Христов Орджанов). През лятото на 1904 г. обаче Вълко
Стамов Велчев (1859-1935) не е „командващия гарнизона” в Стара Загора, а ръководи
(от 1902) Четвърта пехотна преславска дивизия, чието седалище е в Шумен. Чак през
1908  г. той оглавява Осма пехотна тунджанска дивизия, заменяйки на този пост Иван
Сарафов. За разлика от своя предшественик, който е търновчанин, ген. Велчев е родом
от Стара Загора. Ето защо е напълно възможно да е присъствал на „изпращалната
вечеря” в офицерския клуб. И то не само заради увеселението – през лятото на 1904
печатът споменава, че той е назначен за началник на югоизточния отряд от войскови
подразделения (сред които са и „тунджанци”), определени да участват в маневрите
край Попово, проведени от 22 до 25 септември. Има и друго – тогавашният военен
министър Михаил Савов и Велчев са не само съграждани и почти връстници (разликата
им е година и четири месеца), но и съвипускници от Военното училище, служили заедно
в Пловдив (главния град на Източна Румелия), бойни другари от Сръбско-българската
война... Тъй че съществува вероятност ген. Велчев да е гостувал в Стара Загора и като
представител на министъра, който по това време отсъства от страната, пребивавайки
от 8 май до 11 юни във Виена. Възможно е също тъкмо този повод (заминаването на
Шейновския полк), а и съпровождащата го „инициатива” да са провокирали раждането
на двуредовото съобщение във в „Вечерна поща”: „Вчера с експреса отпътува за
няколко дни в гр. Ст. Загора, столичния градоначалник г. Хр. Басмаджиев”40. Любопитна
подробност е фактът, че два месеца по-късно ръководителят на полицейската дейност
в София Христо Басмаджиев също бива увековечен в „няколко кинематографически
снимки”, осъществени отново от Чарлс Нобъл41!

Празненството в града на липите ще да е направило силно впечатление на
пришълеца, защото в каталога бива поместена (на стр. 162) илюстрираща филмчето
фотография (за което свидетелства еднаквата номерация), на която се виждат
двадесетина военни в бели летни униформи, насядали върху столове, разположени

38 На лагер. – Вечерна поща, год. V, № 1024, 1.VІ.1904 г., с. 3
39 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue, 1905-1906, р. 162
40 Лични. – Вечерна поща, год. V, № 1018, 26.V.1904 г., с. 3
41 Поездка на столичната полиция. – Вечерна поща, год. V, № 1085, 2.VІІІ.1904 г., с. 3
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около няколко маси. Текстът към нея гласи: „№ 1359 Градинско увеселение на
български офицери в Стара Загора”/№ 1359 Bulgarian Officers’ Garden Party at Stara
Zagora. На стр. 164 също има снимка, показващ на преден план мъж във военна
униформа, за който надписът уверява, че това е „Генерал Велчев, командир на
Шуменския гарнизон” (General Veltcheff, Commander of  the Shoumla Garrison).
Разминаването в информацията, посочваща ген. Велчев като началник едновременно
на два различни гарнизона, е сетно доказателство, че част от текстовете на анотациите
(както и тези под фотосите) са дело на Нобъл (затова и са прецизни), но има и такива,
правени навярно от служители на „Ърбан Трейдинг Къмпани” (чиято достоверност днес
подлежи на съмнение).

И така – 30-и Шейновски пехотен полк потегля „временно” към Хасково и за
постоянно към град Марица, докато Втора бригада (включваща 12-и Балкански и 23-ти
Шипченски полкове) на Осма пехотна тунджанска дивизия се съсредоточава „около”
Чанакчийските бани, за да прекара „лагерния сезон” в „Розовата долина”42. Тъкмо там
(в околностите на днешното село Ягода, разположено на 15 км.от Стара Загора в
долината между Средна гора и Стара планина) и тъкмо тогава (от края на месец май до
17 юни, когато Нобъл пристига в Пловдив) операторът ще да е сътворил филма
„Пехотинска столова във военнополеви лагер (района на Стара Загора)”.

Тъкмо там и тъкмо тогава (а може би дни по-рано –  през май)  пратеникът на
Ърбан ще да е заснел и онези 75 фута (23 м., малко над 1 минута), превърнали се
впоследствие в репортажа, озаглавен „Розобер в Долината на розите”/HARVESTING-
Blossoms in the Valley of Roses (№ 1448), чието съдържание също узнаваме от
анотациите в каталога от 1905-1906 г.: „Казанлъшката долина [Kazanlak Valley], където
се дестилира „розово масло”. Великолепна серия [от кадри], представящи селянките,
сновящи сред розовите градини, понесли големи кошници, които пълнят с цветове и ги
носят до дестилаторите и т. н. Разкошен филм”43. Ухаещата на гюл лента е
представлявала не само косвено доказателство, че кракът на Нобъл е стъпил в едно от
най-красивите кътчета на света, но и се оказва един от най-ранните етнографски
филми, осъществени по нашите земи! В интереса към „този странен занаят” има
навярно и определена доза икономически интерес, защото само през април 1904 г. от
българското княжество бива изнесено 83 кг розово масло (на стойност 61 225 лв.), като
38 от тях са закупени от Обединеното кралство (срещу 23 373 лв.)44.  Също от
тогавашната преса (според сведения на министерството на търговията и земеделието)
може да се научи, че в средата на май варидбата на розовото масло в Южна България
„се е почнало вече”45. Именно този факт ми дава основание да допусна, че филмът от
Казанлъшката долина може да е заснет през втората половина на месеца (т. е. по-рано
от старозагорските военни хроники).

Репортажът „Розобер в Долината на розите” със сигурност е имал успех сред
зрителите, защото бива имплантиран (цялостно или отчасти?) в тъканта на един голям
филм, чието заглавие „България и нейните жители”/Bulgaria and its Citizens се
появява под № 1997 в поредното издание на каталозите (от 1907-1908)46. С метраж от
800 фута (огромен за тогавашните представи), времетраене 13 мин. и цена 13 лири, той
е бил изграден от 18 сегмента, 7 от които се дължат на Нобъловото майсторство.
Останалите са заснети през пролетта на 1905 от шотландеца Джон Маккензи, който
също е оператор на продуцента Чарлс Ърбан, чиято целулоидна инвазия в княжеството
на Фердинанд І очевидно не се е изчерпвала единствено с деятелността на неговия
„първоапостол”. Описанието на два от споменатите седем епизода напълно

42 На лагер. – Вечерна поща, год. V, № 1024, 1.VІ.1904 г., с. 3
43 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue, 1905-1906, р. 165
44 Вечерна поща, год. V, № 1019, 27.V.1904 г., с. 3
45 Варидбата на розовото масло. – Вечерна поща, год. V, № 1007, 14.V.1904 г., с. 3
46 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Kinematographic Film Subjects), 89-91 Wardour
St., London, W., Supplements, 1907-1908, с. 12 – 14
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„препокрива” съдържанието на „Розобер в Долината на розите” и по този начин
недвусмислено подсказва, че са дело на Нобъл: „Розово масло”. Събиране на [розов]
цвят в Казанлъшката долина. Живописно облечени български селски девойки се
прибират у дома от полята [розовите градини]” (№ 9) и „Красиви берачки [на рози] се
трудят. Сладка работа. Български хубавици пълнят големите си кошници с благоуханни
рози, които биват отнасяни до дестилаторите, за да се превърнат в прочутия парфюм”
(№ 10).

Същата е съдбата и на 16-те „директни репортажа” от събития, свързани с
дейността на българската армия47,  осъществени от Нобъл.  Те пък биват обединени в
два големи материала, онадсловени „Българската пехота”/„Bulgarian Infantry” (№
199848) и „Българската кавалерия и артилерия”/„Bulgarian Cavalry and Artillery” (№
199949), които от своя страна са включени в обособения „Военен раздел” (Military
Section). Със своите дължини (съответно 410 и 415 фута) и времетраене (от по 7
минути всеки) двата монтажни филма са били грандиозни според тогавашните
стандарти. Наименованията им биват обявени още през 1907. И то в четири поредни
броя на специализираното лондонско седмично издание „Kinematograph and Lantern
Weekly” – от 17, 24 и 31 октомври и от 7 ноември. От търговска гледна точка
информацията е актуална. Тя обаче подминава дребната подробност, че двата
„български” филма са изцяло изградени от кадри, заснети през 1903-1904 г.

Тъкмо в „Българската пехота” биват включени „заралийските” кадри
„Градинско увеселение на военни” и „Пехотинска столова във военнополеви
лагер (района на Стара Загора)”, чието описание в каталозите е предшествано от
няколко уводни изречения (свидетелстващи за монументалността на творбата),
гласящи: „Тук е изобразено всичко, което пехотата прави по време на работа, парад
или военен преглед, по време на игра, хранене или маршировка. Еднакво увлекателно
са показани всички етапи на войнишкото всекидневие. Усилието, което мъжете полагат
по време на физическите упражнения и суровото обучение, за което свидетелстват
тези очарователни и уникални серии, не подлежи на съмнение. Значимостта и
привлекателността на кинокадрите в чисто развлекателен аспект не им пречи да
демонстрират и огромното значение, което в случая играе дисциплината, оказваща се
нещо изключително важно в тази дивашка и същевременно наивна надпревара”. Този
преамбюл е последван от надписът „Подредба на кадрите”, които от своя страна са
номерирани от 1 до 18. Още първият поднася вече позната информация: „1. Военно
градинско увеселение в офицерския клуб, Стара Загора, показващо командващия
гарнизона офицер генерал-майор Велчев и неговия щаб”. Познато е съдържанието и на
други четири сегмента: „3. Време е за вечеря на войската. Войници с големи медни
съдове в ръце шетат насам-натам, разнасяйки храната, която вземат от кухнята в
лагера; 4. Войници се приготвят за вечеря, строени в редици от двете страни на
набързо сглобени маси; 5. Свалили шапките си, мъжете произнасят напевно кратка
молитва в очакване на командата за започване на вечерята; 6. Всеки от мъжете вади
своята лъжицата от подгъвите на чизмите си. Въпреки че са все още прави, някои от
тях вече  се опитват да „докопат” най-вкусната мръвка от масата. Всеки меден съд
съдържа вечеря за осем мъже. Тези кадри са много забавни”50.

Твърде е възможно на следващата година лентите „Българската пехота” и
„Българската кавалерия и артилерия” (целите или части от тях) да са били обедини
с помощта на монтажа в още по-голям филм – „Българската армия”/„The Bulgarian
Army”. Заглавието бива обявено (навярно за първи път) на 8.Х.1908 в рубриката „Най-

47 Кърджилов, П. Българската армия – в обектива на първите кинохроники. –
Военноисторически сборник, 2008, № 3 и 4
48 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Kinematographic Film Subjects), 89-91 Wardour
St., London, W., Supplements, 1907-1908, р. 15 – 16
49 Пак там, с. 17
50 Пак там, с. 15 – 16
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новите продукции” (Latest Productions) на споменатото вече списание „Kinematograph
and Lantern Weekly” (излизало в периода 1907-1919). В него се публикуват предимно
статии за киното (някои от които доста обширни), но редом с тях биват оповестявани и
пестеливи сведения за премиерните заглавия на многобройните британски фирми
филмопроизводителки. В случая данните се ограничават само със заглавието („The
Bulgarian Army”) и името на продуцента – Ърбан (не е посочен дори метражът на
лентата, което иначе е традиционна практика). Много е възможно филмът да е бил
закупен от софийското кино „Модерен театър” и да е бил показан там през април 1910 г.
под титула „Българската армия” (според свидетелствата на софийския  печат). Много
е възможно тъкмо по този начин част от заснетото от Нобъл да се е завърнало в
„родината” си. Много е възможно по време на прожекциите отново да са оживели
образите на участниците в двете военни кинохроники, заснети през лятото на 1904 г. в
„града на правите улици и поетите”. Много е възможно същото да се е случило и върху
световните екрани, защото според сръбския професор Деян Косанович (един от най-
авторитетните познавачи на историята на киното на Балканите) филмите на Нобъл са
прожектирани в „много европейски държави”51.

Допреди две години загадъчната личност на Нобъл наистина бе забулена в
информационна тъма. Днес (благодарение на английския изследовател и киноисторик
Стивън Ботомър) знаем нещичко за този „първоапостол” на кинематографическата ера
у нас. То не е много (една-единствена страничка), ала е безценно:

„Чарлс Райдър Нобъл е роден през 1854 г. в Чезънт (Cheshunt), Хартфордшир
(Hertfordshire).” Днес градът наброява 52 000 души и представлява част от градската
зона, наричана Голям Лондон.

„От 1890 докъм средата на 90-те Нобъл е художник и режисьор на театрите в
Ексетър, Бристол, Нортамптън, Бедфорд, Лондон и др.

1896 до 1899 г.: директор (manager) на театъра в Брикстън.”
Брикстън е квартал на Южен Лондон, а сградата на местния театър бива

проектирана и построена през 1894 от прочутия архитект Франк Мачъм.
„Края на 1900 г.: снима войната в Южна Африка за Чарлс Ърбан и „Уорик

Трейдинг Къмпани” (Warwick TC).”
Роден в Синсинати, американецът от германски произход Чарлс Ърбан е най-

значимата фигура в ранната британска филмова индустрия. През 1898 г. в Лондон той
основава компанията „Уорик”, която освен че търгува с кинотехника, произвежда и
филми. Нейни оператори документират част от Англо-бурската война (1899-1904), която
изправя отрядите на бурите (потомци на холандски заселници в Южна Африка) срещу
войските на Британската империя. Известни са имената на осем кинооператори от
Албиона, отразили въоръжения конфликт, като четирима от тях са пратеници на
„Уорик”. Дали обаче Нобъл е бил петият член от екипа? Основание за този въпрос дава
информация,  уверяваща,  че той е изпратен в Южна Африка от сър Уолтър Гибънс,
собственик на верига от мюзикхолове и филмов продуцент, яростен конкурент на
Ърбан.

„1901 г.: Нобъл живее в Лондон и бива охарактеризиран в статистическите данни
от преброяването на населението като свободен театрален мениджър.

По някое време през 1901 г.: пребивава в Мароко като придворен кинооператор
на султана; завръща се в Обединеното кралство в края на 1902 или началото на 1903
г., като разрешава на „Уорик” да прожектира неговите марокански филми. Връща се в
Мароко през април 1903 г.”

През 1901 г. Гибънс снабдява султана на Мароко с нов прожекционен апарат.
Навярно във връзка с неговото инсталиране Нобъл пристига в двореца на Абд ал-Азиз,
където остава в качеството си на прожекционист и придворен оператор (снимач).
Англичанинът прекарва три години в двореца. И навярно би останал там още дълго

51 Kosanović, D. Leksikon pionira filma i filmskih stvaralaca na tlu jugoslovenskih zemalja 1896 –
1945. Beograd, Institut za film, Jugoslovenska kinoteka, Feniks film, 2000, р. 134
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време, ако през есента на 1903 в Мароко не избухва бунт. Нобъл е принуден да
напусне страната, но по-късно изнася лекции в Англия, споделяйки преживелиците си в
Мароко, като използва за илюстративен материал заснетите по време на престоя му
там филми (един от тях е „Безредици в Мароко”). През 1904 г. той показва своята
„мароканска серия” и в България52.

„Есента на 1903 г.: Чарлс Райдър Нобъл е в Македония/България...
1905 г.: заснема за Ърбан филми в Южна Америка (специално Андите).
1906 и 1907 г.: работи върху система за преподаване, [придружено] с движещи се

образи, използвайки нов тип прожекционен апарат, който позволява стопирането във
всеки момент, даващо възможност на лектора да обясни сцените с продължително
времетраене.

1908 до 1912 г.: пътуване из Латинска Америка, включващо изкачването на
планината Попокатепетъл.

Юли 1914 г.: умира в Ъпминстър (Upminster), Есекс (Essex), на 60-годишна
възраст, като ерген и затънал в дългове.” За да се роди легендата за него...

52 Кинематограми. – Дневник, год. ІІІ, № 621, 23.ІІ.1904 г., с. 3
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ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ В ЖИТЕЙСКИЯ ПЪТ НА СТОЯН ТОДОРОВ ЧАЛЪКОВ
(1768-1850)

Мария Левкова

TRADITION AND MODERNITY IN THE LIFE OF STOYAN TODOROV CHALAKOV (1768-
1850)

Maria Levkova

Summary

Artefacts of the Renaissance art from the first half of the 19th century portray Stoyan
Chalakov, a benefactor of churches and monasteries, in the traditional, inherited from
previous centuries image of a devout Orthodox donor. The incipient Bulgarian periodicals
impose a different image of him, which in the spirit of the modern times emphasize the
Renaissance values, such as economic enterprise, trust in one’s own abilities, his community
service.
Documents preserved until today supplement the suggestions of the Renaissance sources.
Stoyan Clalakov’s economic activity, reconstructed on the basis of sources, shows the
combination of inherited economic experience with bourgeois enterprise, hard work and
sensible investment. The Sultan’s benevolence and the revolutionary plans for political
freedom, the feeling of Orthodox unity and the endeavour for spiritual and educational
emancipation, the traditions of religious donation and support for non-clerical schools are
examples of the mixture of tradition and modernity in the social life of one of the prominent
representative of the Bulgarian economic and social elite in the first half of the 19th century.

Паметници на възрожденското изкуство са съхранили образа на Стоян Тодоров
Чалъков като благочестив християнски ктитор. Релефната фигура на коронован двуглав
орел, придружаваща името му върху паметна плоча в плевенската черква „Св. Никола”,
възстановена през 1834 г. с негова помощ1, в културната символика на възрожденската
ни епоха носи посланието на православното единство и спомена за изгубената
българска държавност2. Образът му на благочестив християнин, щедър манастирски и
църковен ктитор се допълва и от запазени стенописни изображения от Бачковския
манастир3. За разлика от този наследен от предходните столетия традиционен
православен канон, зараждащата се по това време българска периодика налага една
по-различна представа за него, в която в духа на новото време са подчертани
ренесансови ценности като стопанска предприемчивост, упование в собствените сили и
труд, общественополезна дейност4.

Информацията, съдържаща се във възрожденското изкуство и периодика,
допълват съхранените документи от семейния архив на Чалъковци, архивните фондове

1 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови. Потекло, живот и дейност. Пловдив, 1935, с.
47; Също и в: Юбилеен сборник Копривщица 1837-1937. Т. II. С., 1937, с. 75.
2 Вж.: Стайнова, М. Османски изкуства на Балканите XV – XVIII век. С., 1995, 101-102;
Михайлова-Мръвкарова, М. Увод в османската сфрагистика. С., 2006, с. 108.
3 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови..., с. 33.
4 Радкова, Р. Посмъртните материали като извор за българското общество през XIX в. – В:
Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Т. 1. С. 2003, 7-10.
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на стопански и обществени дейци и институции от първата половина на XIX в.5,
спомените на съвременници6. Проучванията на историци, краеведи и генеалози през
първите следосвобожденски десетилетия обогатяват известните факти за отделни
представители и клонове на тази прочута възрожденска фамилия7. Приносът на
Чалъковци в икономическия и обществено-политическия живот на Османската империя,
православната общност и българите през цялото XIX  столетие и днес провокира
изследователския интерес на авторитетни съвременни български и балкански учени8.
В настоящия текст, в документи от епохата, във внушенията на възрожденското
изкуство и постиженията на съвременната историография са потърсени елементите от
ранновъзрожденското съчетание на традиция и модерност, в което се реализира
житейският път, стопанската и обществената активност на Стоян Чалъков.

Роден през 1768 г. в Копривщица9, Стоян Тодоров Чалъков е внук на Вълко
Поклонник и син на Тодор хаджи Вълков Чалоглу, известни манастирски и църковни
ктитори10. След получаването на обичайното за епохата килийно образование11 поема
по маршрутите на „дядовата и бащината си търговия с жив добитък”
(джелепкешанство) – обичаен поминък за населението на планинска Копривщица,
доставящо добитък за столицата, армията и големите градове в Османската империя12.

5 Документи, свързани със Стоян Чалъков, се съхраняват в архива на неговия син Георгаки
Стоянович Чалоглу в БИА-НБКМ (ф. 782), в публикуваната и необнародвана документация на
Найден Геров, Салчо Чомаков, д-р Стоян Чомаков и други възрожденски дейци и институции в
Български исторически архив на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий” в София и на
Народната библиотека „Ив. Вазов” в Пловдив, в Ориенталския отдел на Националната
библиотека и в някои чужди архивохранилища.
6 Груев,  Й. Спомен за Чалъковци. – Български преглед. Год. III, 1896, кн. III; Груев,  Й. Моите
спомени. Притурка на сп. „Училищен преглед”. Пловдив, 1906; Моравенов, К. Паметник за
пловдивското християнско население в града и за общите заведения по произносно предание.
С., 1984; Еничерев, Н. Възпоминания и бележки. С., 1906; Карапетров, П. Сбирка от статии.
Средец, 1898, 258-259 и др.
7 Кесяков, Хр. Пловдивските първенци Чалъковци. Дарения и заслуги. Пловдив, 1932; Кесяков,
Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови...; Шопов, Ат.  Д-р Стоян Чомаков.  Живот,  дейност и
архива. С. , 1919 (В: СбБАН. Кн. XII. Клон историко-филологичен и философско-обществен. 8),
с. 16); Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци и тяхното потомство (Родословно изследване)
(ръкопис в НА-БАН, сб. IV, а. е. 35), л. 116-144), Стоянов, М. Чалъковци (Към историята на един
чорбаджийски род). – ИПр, кн. 3, 1950-1951, 313-330.
8 Вж.: Стайнова, М., А. Велков. Турски документи за стопанската дейност на Чалъковци. – В:
Известия на Народна библиотека „Кирил и Методий”. Т. IX (XV). С., 1969 , 149-169; Генчев, Н.
Възрожденският Пловдив. Принос в Българското духовно възраждане. I изд. Пловдив, 1981; II
изд. С., 2007 (Цитиранията в настоящата статия са по първото издание на книгата); Тодев, Ил.
Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци. С., 2003. Ч. 1 (Изследване); Ч. 2
(Документи); Янева, Св. Нови данни за откупваческата дейност на Чалъкови. – Bulgarian
Historical Review, 2006, 1-2, 596-606; Янева, Св. Нови данни за стопански и фискални практики в
българските земи и на Балканите през 30-те години на XIX век от архивите на Салчо Чомаков и
Георги Стоянович Чалъков.  –  В:  SINE  IRA  ET  STUDIO.  Изследвания в памет на проф.  Зина
Маркова. С., 2010, 455-467; Hacιsalioğlu. N. E. XIX. Yüzyılda Filibe Şehri (1839-1876) (дис.);
Λυμπεράτος, Α. Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία. Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη
Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα. Ηράκλειο, 2009
9 Некролог за Стоян Чалъков. Пловдив, 7 октомври 1850 г.. – Цариградски вестник, А, № 6, 21
октомври 1850, с. 142. – Публ. в: Радкова, Р. Цит. съч., с. 50; Кепов, Ив. Цит. съч., л. 117
10 Кепов, Ил. Цит. съч., л. 38-42.
11 Радкова, Р. Цит. съч., с. 48; Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови..., с. 43; Кепов,
Ив. Цит. съч., л. 117.
12 Груев,  Й. Спомен за Чалъковци..., с. 79; Груев,  Й. Моите спомени..., 8-9; Иширков, А. Град
Копривщица (Поселищногеографски чертици). – В: Юбилеен сборник по миналото на
Копривщица. Т. I. С., 1926, 245-248; Стоянов, М. Цит. съч., 313-314.
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При кърджалийските нападения над Копривщица в края на XVIII и началото на XIX в.13

заедно с братята си потърсва сигурността и по-големите стопански възможности на
Пловдив, където продължава да се занимава с джелеплък14, а към началото на 20-те
години на XIX в. се заема и с бегликчийство.

Откупуването на десятъка върху дребния рогат добитък (ондалък или беглик),
въведен в годините на Танзимата, и на различни други държавни приходоизточници е
сфера, в която през първата половина на XIX в. проникват български търговци и
предприемачи, натрупват се едни от първите български капитали и се формират
потомствени търговски фамилии15. Потомствени бератлии търговци и джелепи, Стоян
Чалъков и братята му Вълко и Нешо започват да влагат капитали в откупуването на
десятъка (ондалък) от различни данъчни дялове. Повечето автори отнасят началото на
тази дейност към смутните години на Гръцката революция и Руско-турската война от
1828-1829 г., когато загиват или се разоряват много техни конкуренти, а Вълко Чалъков
успява да получи статута на главен „бегликчибашия”, оглавявайки заедно с братята си
едно солидно и печелившо семейно предприятие, продължило няколко десетки
години16.

Ранният период от тази стопанска дейност е слабо документиран и все още
недостатъчно проучен. Анализирани от Св. Янева документи сочат участието на Стоян
Чалъков, племенниците му Недельо Чалъков, Салчо Чомаков и други членове на
фамилията в предприемането на беглика като преброители (саиджии) и събирачи на
данъка върху овцете в различни райони на Балканския полуостров - дейност, очевидно
наложена от стремежа им да запазят силните си позиции при наложените от държавата
промени в начина на събиране на десятъка в средата на 20-те и в края на 30-те години
на XIX в.17

Състоянието на стопанската документация в архива на Чалъкови позволява
реконструирането на тяхната стопанска и фискална дейност едва за по-късния етап на
30-те и 40-те години на XIX в. Най-ранните запазени бегликчийски тефтери
документират участието на Стоян Чалъков в предприемането на десятъка върху
дребния рогат добитък през 1253-1255 финансови години (1837-1839 г.)18. Семейното
предприятие, оглавено от Стоян Чалъков, включва още неговите племенници Салчо
Чомаков и Искро Кесяков, зет му Димитрика Мицура, сгоденият за племенницата на
Стоян Чалъков Харитина Евстати Гешов, синовете му Тодор и Георгаки и доведения му
син Костадин Кендинденоглу.

Размерът на капиталите, вложени през тази финансова година в откупуването на
десятъка върху дребния рогат добитък от Солунски район, не е известен, но подробно
водената отчетност документира цялата практическата дейност по организирането и
събирането на данъка. Откупеният данъчен район включва селищата от
Йенишехирското (Солунско) крило, обхващащо Южна Македония с части от Албания и
Тесалия. Предприятието ангажира труда на повече от 300 души преброители
(саиджии), пазарии, кехаи и др. служители. Заедно с  надниците на служителите,

13 Груев,  Й. Спомен за Чалъковци..., с. 79.; Иширков, А. Цит. съч., с. 251; Кой кой е сред
българите..., с. 291.
14 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови..., 43-44; Кепов, Ив. Цит. съч., л. 117-119.
15 За откупуването на данъци и участието на български търговци и предприемачи в тази
стопанска сфера вж. последно: Янева, Св. Откупваческата дейност на братята Хаджитошеви
през втората половина на XIX век. – Исторически преглед, 2007, кн. 3-4, 54-63; Янева, Св. Към
практическото функциониране на системата за откупуване на данъци в края на 60-те и
началото на 70-те години на XIX век – „търгуването” на десятъка на каза Кюстендил. – В:
Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. С., 2007, 411-423.
16Нейчев, А. Джелепи и бегликчии. – В: Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. I. С.,
1926, 528-530; Кепов, Ив. Цит. съч., л. 126; Стоянов, М. Цит. съч., с. 315; Тодев, Ил. Цит. съч.,
Ч. 1, с. 68.
17 Янева, Св. Нови данни за стопански и фискални практики..., 455-456.
18 НБКМ-БИА, ф. 782, а. е. 97, л. 4-25, 26-87.
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изплатените провизии, дневни и пътни разноски, наема на ханове и транспортни
средства, традиционните бакшиши и „хеделици” (подаръци) за високопоставени лица от
османската администрация, разходите на съдружниците възлизат на 64 370 гроша.
Откупвачите реализират събирания в натура (56 319 овце и кози) и парична
равностойност (48 878 животни на стойност 808 867 гроша) на десятъка от Солунското
крило. Част от събраните суми (105 000 гроша) от които са изпратени с три полици на
гаранта на съдружието в османската столица – ходжа Хачадур19.

Откупеното през следващата 1254 финансова година (1838/1839) право върху
десятъка от овцете и козите в крилата Враца и Добруджа, ангажирало труда на 38
преброители (саиджии), 385 пазарии, 131 кехаи, 28 одаджии, трима или четирима „сая
юлдаши” (общо над 500 души), реализира приходи в натура и пари на обща стойност
170 804 гроша, при разходи в размер на 41 730 гроша20.

Временните финансови неблагополучия на Стоян Чалъков в началото на 40-те
години, резултат от действията на нелоялни съдружници21, са последвани от ново
стабилизиране и включване в откупната система. Особено мащабно е предприемането
на десятъка през 1846 г. Неговото начало е поставено с подписването на договор от 15
февруари 1846 г. за формиране на съдружие между Стоян Чалъков, племенника му
Салчо Чомаков и  зет му Димитрика Мицура22. Макар и неупоменати в договора, в
семейното предприятие вземат участие и синовете на Стоян Чалъков, Тодор и
Георгаки. „Донасяме до Височайшето Ви знание, - съобщава тескере на
Министерството на финансите до Великото везирство от 26 Реби-юл-Еввел 1263 г. от
Хиджра (2 март 1847 г.) - че пловдивчанинът Стоян Чалъкоглу, зет му Димитраки и
известните негови синове получиха привилегията да събират ондалъка – десятъка
върху овцете. За това монетният двор изработи държавни знаци за носене на
фесовете. Тези знаци се предадоха на споменатите лица. ...”23

Справка, изготвена от Дефтерхането (Министерството на финансите) разкрива
формата, под която е откупен десятъкът - то е под формата на „макту” - предварително
определена от държавния фиск сума, внесена от съдружниците с поръчителството на
известния цариградски сараф ходжа Маръгдич Джезаирли. Откупените четири данъчни
дяла в европейската част на Османската империя (крилата Бахар, Враджа, Самоков и
Енишехир) обхващат огромна територия върху 98 кази в Тракия, Северна България,
Добруджа и западните български земи24.

През 1849 г. Стоян Чалъков, Салчо Чомаков и Димитрика Мицура формират
съдружие, което придобива и правата върху десятъка от зърнената продукция (юшюр)
от Пловдивска област25. Според запазената стопанска документация, в работата по
събирането на десятъка от добитъка и зърнените храни в натура или пари през тези
години са ангажирани стотици наемници – саиджии (преброители), панти (събирачи),
кехаи, овчари, писари, одаджии и пр., главно от Копривщица, Клисура, Панагюрище и
околните селища26. Традиционно ангажирани в тази дейност са родствениците на
Чалъковци от Копривщица - Хр. Доганов, Лулчо Каблешков, Стойчо Каравелов и др.
Събирането на ондалъка и юшюра в част от селищата от откупените данъчни участъци

19 Янева, Св. Нови данни за стопански и фискални практики..., 455-462.
20 Пак там, 462-465.
21 Пак там, с. 466.
22 НБКМ-БИА, ф. 782, а. е. 97, л. 112-113; Вж. също: Янева, Св. Нови данни за стопанската
дейност на Чалъкови. – BHR, 12, 2006, 596-597.
23 Дорев, П. Българи-стопански дейци. Неделю Чалъоглу от прочутото семейство Чалъковци,
Копривщица-Пловдив, главен комисар за продоволствуването на Цариград с месо, износ на
овце и пр. (Из турските държавни архиви). – Зора. Год. XII, бр. 3443, 22 дек. 1930 г.
24 Стайнова, М., А. Велков, Цит. съч., 153-160
25 Янева, Св. Нови данни за стопанската дейност на Чалъкови..., с. 597.
26 Груев, Й. Моите спомени..., с. 10; Вж. още: Нейчев, А. Джелепи и бегликчии. – В: Юбилеен
сборник по миналото на Копривщица. Т. I. С., 1926, 528-530.
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е преостъпвано на по-дребни предприемачи от средите на местните мюсюлмански
първенци и християни27.

Според документи на Дефтерхането (Министерство на финансите) в Цариград за
извършената през 1846 г. дейност по събирането на ондалъка въз основа на данни от
счетоводството във Врачанското крило и на сведения от Цариградската курна, Стоян
Чалъков и неговите съдружници С. Чомаков и Д. Мицура реализират приход от 5 млн.
гроша само от два от откупените данъчни дялове – крилата Бахар (включващо казите в
Тракия до Цариград) и Враца28.

Още през първата година обаче съдружието реализира и значителни недобори
(„бакии”), които се увеличават след смъртта на Стоян Чалъков (1850)29 и в годините на
Кримската война. Продължителните съдебни спорове между съдружниците приключват
едва през 1859 г., когато е подписано издължително споразумение между Салчо
Чомаков, Димитрика Мицура и сина на Стоян Чалъков, Георгаки Стоянович, съгласно
което печалбата от предприемането на беглика в размер на 2 907 370 гр. е поделена
между съдружниците на равни части от по 726 842 гр.30 Подписаното споразумение
слага  край и на фамилното участие в беглика31.

Равносметката от тази дългогодишна стопанска дейност показва натрупването на
значителен стопански опит и капитал. В по-либералните стопански условия в
Османската империя, прогласени от Танзимата, Стоян Чалъков и неговите сродници
съумяват да вложат наследения от предходните поколения стопански опит и практики в
една мащабна предприемаческа дейност. В стопанското поведение на чорбаджи Стоян
има много от наследството на старите джелепи. Модерните диплографски методи не са
били известни на стария джелепин и бегликчия – в неговите тефтери, водени по
модела на старите джелепски регистри, отсъства балансът на двустранното
счетоводство. Той предпочита сигурната инвестиция на недвижимата собственост, в
която насочва една значителна част от реализираните си печалби. Традицията за
избор на съдружници от доверения роднински кръг32, бакшишите и подаръците
(„хеделици”), откупили протекциите на влиятелни сановници33 са някои от чертите на
наследения от предходните поколения стопански опит и практики.

Демонстрираната в същото време стопанска предприемчивост, добра
информираност и търговски нюх позволяват на Стоян Чалъков да организира и
успешно да управлява дългогодишно семейно предприятие, впечатляващо по размах,
мащаби и реализация, съсредоточило в притежание на семейството солиден капитал и
осигурило препитание за стотици хора. Наред с тези наситени с буржоазен заряд
качества, огромната енергия и труд, вложени в това начинание, инициативността и
пестеливостта нареждат Стоян Чалъков сред модерните стопански дейци на Новото
време.

Значителните икономически възможности и високият социален статус откриват
пред Стоян Чалъков достъп до високопоставени османски сановници и до султанския
дворец. Една легенда разказва за аудиенцията му при султан Махмуд II, който  в знак
на благоволение докоснал дрехата на Стоян Чалъков. На рамото си, пришита към
дрехата, чорбаджи Стоян наредил да му изработят златно украшение във формата на
ръка34. На този знак за височайше благоволение, закрилящ султанския любимец, може
би се дължат и някои от ферманите за възстановяването на църкви и манастири и за
помилването на осъдени със застъпничеството на Стоян Чалъков.

27 Янева, Св. Нови данни за стопанската дейност на Чалъкови..., 599-600.
28 Стайнова, М., А. Велков. Цит. съч., с. 168.
29 Радкова, Р. Цит. съч., с. 48.
30 Янева, Св. Нови данни за стопанската дейност на Чалъкови..., с. 597.
31 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови..., с. 26.
32 Вж. Янева, Св. Нови данни за стопанската дейност на Чалъкови..., с. 605.
33 Вж. напр.: НБКМ-БИА, ф. 782, а. е. 97, л. 16-17 и др.
34 Карапетров, П. Сбирка от статии. Средец, 1898, с. 259.
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Но модерната национална идея не отминава встрани от султанския любимец. В
началото на 20-те години на XIX в. Стоян Чалъков е сред участниците в гръцката
революционна организация Филики етерия. Конспиративният характер на комитетската
мрежа е причина за оскъдицата от документални свидетелства за това участие. За него
загатват само донесението на френския дипломатически агент Боа Льо Конт, открито
от С. Радев във френските архиви35, и един от първите историци на Гръцката
революция, Й. Филимон36. Според тях, Стоян Чалъков е бил в преговори с централното
ръководство на Филики етерия за организирано въстание против турската власт на
гърци, власи и българи. В тези преговори българският първенец се ангажирал да
въоръжи и осигури отряд от 10 хиляди български доброволци, а при очаквания успех на
въстанието защитавал претенциите на своите сънародници за всички земи, в които те
са болшинство. Пак във връзка с организирането на мащабна балканска освободителна
акция,  Стоян Чалъков влиза в контакти и с пратеника на сръбското правителство в
османската столица Герман, чрез когото също отправя обещания за въоръжено
българско участие37.

Неуспешното начало на гръцкото въстание (1821) слага край на плановете за
общобалканско единство. При последвалите разкрития и репресии над участниците в
комитетската мрежа Стоян Чалъков остава незасегнат; виждаме го дори сред
останалите пловдивски първенци, подписали писмото до константинополския патриарх
в уверение на тяхната лоялност към султана, в опит да защитят семействата и града си
от подозрения38.

След краха на плановете за общобалканска революция в началото на 20-те
години на XIX в., Стоян Чалъков се посвещава с нова енергия на общественополезна
дейност. Значителните финансови възможности му позволяват да продължи родовата
ктиторска традиция. На даренията или застъпничеството на Стоян Чалъков дължат
възстановяването и поддържането си десетки църкви и манастири в селищата, където
неговата стопанска дейност го е отвеждала – той е дарител на копривщенските черкви
„Св. Богородица” (1814) и „Св. Никола” (1844), инициатор за построяването на църквата
в цариградското предградие Кючюк-кьой (1846-1848); издейства фермани за
подновяването на Троянския и Карлуковския манастир, на църквата „Св. Никола” в
Плевен и на храма в с. Голям Извор, Кюстендилско; благодетел е на Бачковския
манастир39.

Основна сцена на неговата обществена дейност стават Пловдив и Цариград. В
космополитния град, наследник на античния Филипополис, още през 20-те години на
XIX в. нарастналите икономическите възможности на Стоян, Вълко и Нешо Чалъкови и
техните братовчеди Стоян и Вълко Куртович и самочувствието им на обществени
лидери ги отвеждат в кръга на светските първенци около митрополията, ръководена от
гръцкия владика и доминирана тогава от малочислената, но със силни икономически
позиции гръцка общност в града40. Запазената кондика на Пловдивската митрополия
документира участието им през третата четвърт на века в легализирането на

35 Радев, С. Един чорбаджия-революционер из миналото. Чорбаджи Стоян Чалъков. – В. Зора.
Год. XVI, бр. 4733 от 7 април 1935 г.
36 Ослеков, Л. Н. Участие на копривщенци в Гръцката завера. – В: Юбилеен сборник
Копривщица 1837-1937. Т. II. С., 1937, 427-428; Кепов, Ив. Цит. съч., л. 119-121.
37 Ослеков, Л. Н. Цит. съч., с. 428; Кепов, Ив. Цит. съч., 121-124; Цит. съч. Ч. 1, 67-68.
38 Снегаров, Ив. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия.  –  Сб.  БАН,  кн.  XLI,  ИФ.  21.  С.,
1949, с. 182, 270-272; Вж. още: Из архивата на Пловдивската митрополия. Интересни
документи на нашето минало. – В. Зора. Год. XX, бр. 5939, 4 април 1939.
39 Груев, Й. Спомен за Чалъковци..., с. 86; Карапетров, П. Сбирка от статии. Средец, 1898, с. 4,
258; Проф. А. Евтимий. Неиздадени материали по миналото на Копривщица. Извлечения из
тевтера на църквата „Св. Богородица” от 1814 г. – В: Юбилеен сборник по миналото на
Копривщица. Т. I., с. 628; Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови..., 47-48, 50-51, 56;
Кепов, Ив. Цит. съч. 129-131; Кой кой е сред българите ..., с. 291.
40 Генчев, Н. Цит. съч., 70-75.
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финансово-правните и семейните взаимоотношения между членовете на
православната общност, в управлението и поддръжката на духовните и учебните
заведения в епархията, в представянето на православната общност в Пловдив пред
Патриаршията и султана41. Ст. Чалъков е дългогодишен касиер и ефор на елинското
училище в града и инициатор за възстановяването му след пожара от 1846 г. Дарител е
на църквата „Св. Димитър” и настоятел-касиер на църквата „Св. Богородица” в
Пловдив42.

През 30-те и 40-те години Стоян Чалъков е един от ръководителите на
пловдивските българи в усилията им за изграждането на първите български храмове и
училища. Съществена е финансовата му подкрепа за откриването и поддържането на
за пловдивската черква „Св. Петка” и училището към нея (1836), за българските
храмове и новопостроените взаимни училища в пловдивските махали Мараша и
Каршияка (1847-1848)43.

Към щедрата финансова помощ се добавя и приносът на Стоян Чалъков за
полагането на основите на българското общинско самоуправление и набирането на
черковно-училищния капитал, осигурил откриването през 30-те и 40-те години на XIX в.
на първите български храмове и училища в Пловдив. В усилията на пловдивските
българи по набирането на училищен фонд той играе ръководна и обединяваща роля -
организира подписки сред гражданите, издейства чрез Ал. Екзарх в Цариград руска
финансова помощ, осигурява регулярни вноски от общините в Пловдивска епархия44.
Особена енергия Стоян Чалъков влага в построяването на класното епархийско
училище „Св. Кирил и Методий” в Пловдив в края на 40-те години на XIX в. Той дарява
основния капитал и недвижими имоти на стойност 40 000 гроша за новото училище45, а
общата сума на капитала, вложен в построяването и издръжката на училището през
следващите години от семейството му, възлиза на 136 000 гроша.46 С писмо от 13 юли
1850 г. Стоян Чалъков кани за учител Найден Геров, под чието ръководство
новооткритото училище скоро се превръща в средищно за цяла България учебно
заведение47.

Придобитият в общинското самоуправление организационен опит и обществен
авторитет Ст. Чалъков демонстрира и като един от първите българи-членове в
пловдивския меджлис (събрание), в който представлява интересите на своите
санъродници по икономически и обществени въпроси48.  А продължителното му
пребиваване в Цариград във връзка със стопанските му дела го прави участник в
началните събития по църковния въпрос, разиграли се в османската столица през 30-те
и 40-те години на XIX в. Именно с него като доверен представител на цариградските
българи установява контакти Неофит Бозвели в първите си опити да формулира и
представи пред Високата порта българските национални искания по църковния
въпрос49. Стоян Чалъков е и високопоставеният българин, който през 1841 г. предава
на великия везир Юсреф паша прошението на търновската делегация, пристигнала в

41 Снегаров, Ив. Цит. съч., с. 182, 184-186, 288-290 и др.
42 Моравенов, К. Цит. съч., с. 93, 164, 168-169; Груев, Й. Спомен за Чалъковци..., с. 86;
Снегаров, Ив. Цит. съч., 387-388.
43 Груев, Й. Моите спомени..., 12-13; Кесяков, Хр. Пловдивските първенци Чалъковци..., 8-9,
15-16.
44 Генчев, Н. Цит. съч.,  с. 157, 160-162.
45 НБКМ-БИА, ф. 782, а. е. 9, л. 8-9. Писмо от Г. Ст. Чалоглу до Д. Мицура от 17 септември 1850
г.; Груев, Й. Епархийското в Пловдив училище “Св. Кирил и Методий”. – В: Български преглед.
С., год. III, 1896, кн. VII-VIII, 119-123.
46 НБКМ-БИА,  ф.  782, а.  е.  9, л.  20-23. Писмо от Г.  Ст.  Чалоглу до д-р Ст.  Чомаков;  Вж също:
Кесяков, Хр. Пловдивските първенци Чалъковци…, 16-17.
47 Из архивата на Найден Геров. Под ред. на Т. Панчев. Книга II. С., 1914, с. 786, документ №
2779 (Писмо на Стоян Теодорович Чалоглу до Найден Геров. Пловдив, 13 юли 1850 г.).
48 Кепов, Ив. Цит. съч., с. 132.
49 Карапетров, П. Цит. съч., 6-9.
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султанската столица, за да депозира желанието на своите съграждани за търновски
владика да бъде ръкоположен Неофит Бозвели50. И пак той, по спомени на
съвременници, неколкократно (и неуспешно) през 30-те и 40-те години се опитва да
наложи ръкополагането на Неофит Рилски за български митрополит51.  В писмо до
рилските монаси от 12 януари 1832 г. той пише: „...И пак щом видите това наше
рукописание немедлено да пратите даскала Кир Неофита и друг, подобен нему на
учение, то ако има, да дойдат заедно на Филибе до 10 дни, защо трябуват на Стамбол,
та ще има и монастирът полза и отци святии ще имат похвала... Това нещо по-скору да
стане... да се не усумните че ще да стане нещо зло... Сега не може да ви известиме кое
добро ще стане... И ние рекохме некое добро да произведеме от Блъгарията сос
Святому Отцу сос помощта... Това писмо щом видите да пратите Кир Неофиту и още
един прокопцан, що знае и еленика чисто, и блъгарски чисто, да си покажеме и
Блъгарията... че му доде време и Блъгарията да прогледа...”52.

Както и при преговорите с ръководителите на гръцкото въстание през 20-те
години на XIX в., в събитията около началото на българския църковен въпрос Стоян
Чалъков действа като общобългарски представител, изразител на националните
интереси и искания.

Обществената дейност на Стоян Чалъков съчетава много противоречиви и
допълващи се характеристики. Между султанското благоволение и революционните
планове за политическо освобождение, усещането за православно единство и усилията
за българско духовно-просветно еманципиране, традициите на религиозно дарителство
и грижата за светски училища, неговото гражданско поведение е смесица от наследени
традиции и модерната за първата половина на XIX столетие национална идея. Тези
качества го характеризират като представител на поколението стопански и обществени
дейци на прехода от доиндустриалната към модерната епоха.

50 Генчев, Н. Цит. съч., с. 142; Кой кой е сред българите ..., с. 291.
51 Карапетров, П. Цит. съч., с. 32; Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови...,  с.  53;
Генчев, Н. Цит. съч., 141-142; Кой кой е сред българите XV-XIX в. ..., с. 291.
52 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови.., 45-46.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ОБЩИНИ В МАКЕДОНИЯ –
ЛИЧНОСТИ С МИСИЯ

Росица Лельова

Не веднъж в българската историография е бил поставян въпросът за ролята на
личността в историята, за нейното влияние върху отделни събития и процеси и за
значимостта й като фактор. Безспорно е, че личностите имат своето важно място в
българската история. Някои от тях обаче остават безименни, а ролята им почти не се
забелязва. Такъв е случаят с множеството общински председатели в Македония в края
на ХІХ, началото на ХХ век. Причината за това е твърде прозаична – хората, които не
са част например от партийнополитическия елит в България, или пък сред дейците на
революционното движение в Македония и Одринско и чиято дейност далеч не е
атрактивна, а е свързана до голяма степен с ежедневието на хората, често остават
незабелязани. Но този факт не омаловажава дейността им и не намалява значението
им. Целта на изложението е да се очертае ролята на председателите на българските
църковни общини в цялостната организация и провеждане на църковно-народностното
и просветно дело в Македония, да се изтъкне значимостта на председателския пост и
отговорностите, които носи със себе си.

В незавидното положение, в което изпадат Македония и Одринско след
Берлинския конгрес 1878 г. – да останат в рамките на Османската империя,
българските църковни общини се очертават като най-масовите, легални, обществени
институции, свързани с църковно-народностния, просветен и социален живот на
българите във вилаетите. Тяхната роля е изключително голяма още преди Екзархията
да има свое ведомство в Македония, но не намалява и в периода, когато с множество
усилия се издават берати за български владици в седем епархии: Охридска, Скопска,
Велешка, Неврокопска, Битолска, Дебърска и Струмишка. В борбата за берати активно
се включват българските общини, които са най-силната опора на Екзархията във
вилаетите и най-аргументираната защита на екзархийското дело от обвиненията в
скопската историография например.

Ролята на общинския председател се очертава още в програмните документи на
тези институции. В изработения през 1882 г. от Наум Спространов Устав на Солунската
община чл. 1 регламентира състава й – председател, секретар и 8 членове. Изрично е
споменато, че общинският председател трябва „да бъде облечен в духовен сан” (чл. 5).
Това изискване е резонно, имайки предвид, че българските градски общини са
институции под прякото ведомство на Екзархията и имат основно църковно-просветни
функции. Като такива те са главен двигател на екзархийското дело във вилаетите.
Председателят се назначава направо от Екзархията, но може да бъде и избран от
общината, ако върховенството на църквата „разреши това и намери за нужно” (чл. 6).
Предвижда се и възможност организацията да иска от Екзархията смяната на
председателя, ако е недоволна от дейността му (чл. 7)1.  Всъщност с това
постановление се дава възможност за контрол от страна на общинските членове върху
председателя и е в духа на демократизма. Въпросът за прилагането на изборния
принцип в общините е изключително интересен. Две години преди изработването на
споменатия устав, през 1880 г. в. „Зорница” публикува множество статии относно
организацията, правата, задълженията и значението на българските църковни общини
в Македония. Според патриарх Кирил, това всъщност е анонимна екзархийска
програма2. В нея ясно е посочено, че председателят и секретарят също се избират, но

1 ЦДА, ф. 246, оп. 1, а. е. 15, л. 99 – 102
2 Кирил, патриарх български. Българската екзархия в Одринско и Македония след
Освободителната война (18787-1878), т. І, кн. І, С., 1969, с. 613
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от самите членове3. Изборността на общината и на нейния председател осигуряват по-
голямата им самостоятелност като институции. Последната дума обаче е на екзарха,
който съгласно екзархийския устав от 1871 г. има право да утвърждава или не избора,
въз основа на изпратения му избирателен протокол. Има и случаи, когато самите
общини искат от Екзархията да им назначи председател. Тогава изпратеният от нея
свещеник заема поста, след подлагането му на избор от общината4. Документите обаче
не ни дават основание да потвърдим тезата на патриарх Кирил за потвърждаващия
избор. Възможно е, този избор да е само формален и то в първите години след 1878 г.
За по-късния период – 90-те години на ХІХ в. в екзархийския орган в. „Новини” вече има
множество информации за назначавани от Екзархията общински председатели. Явно
това става практика за изследвания период, която подчертава позициите на
председателите като представители на екзарха по места. Няма сведения дали те са
подлагани на утвърждаващ от самите общинари избор при встъпването им в длъжност.
При пристигането си обаче в града те представят назначителното си от екзарха пред
местните власти, както е в случая с новоназначения председател на Серската община
архимандрит Йоаникий, който още в същия ден на установяването си в града (5.V.1896
г.) представя документа на местния окръжен управител Нуредин паша5.

Прави впечатление и още един факт – председателите на общините са
назначавани през годините на същия пост, но в различни градове на Македония6. Явно
Екзархията има своите съображения за тези размествания, водена от желанието си да
осигури най-голяма ефективност в работата на институциите и да намери най-
подходящата личност за това, съобразно конкретните условия.

Издръжката на общинските председатели се поема от Екзархията, подобно на
издръжката на митрополитите и на архиерейските наместници. Тук няма противоречие,
тъй като общините са църковни институции, което фигурира в техните официални
документи – бланки за писма и пр. Всъщност тежкото финансово състояние на
общините във вилаетите са основната причина те да бъдат подпомагани, включително
чрез издръжката на техните председатели. По този повод в поверителния си доклад до
МВРИ от 25 юни 1902 г. екзарх Йосиф отбелязва: „Според привилегиите на Екзархията,
дадени й от правителството, в градовете, гдето няма назначени български
митрополити, църковно-училищното дело се ръководи от председателите на общините,
духовни лица, които са представители на Екзархията и на населението пред местните
власти.  Те тежат напълно на екзархийския бюджет.  Да се остави тяхната издръжка на
местните общини е повече от невъзможно и в такъв случай Екзархията трябва да
опразни техните длъжности. Но това е равносилно със съвършеното пропадане на
църковно-училищното ни дело в тия кази. Те са там главните постове за крепенето на
българското дело и те са именно противопоставени срещу гръцките владици и
архиерейски наместници. Няма ли ги те, няма и кой да се застъпва пред местните
власти за интересите на българското население, а без подобно застъпничество то не
би могло да се крепи и би се принудило да признае изново Патриаршията и да мине
под покровителството на митрополитите и архиерейските им наместници.”7 Екзархът
убедително доказва целесъобразността на прилаганата от Българската църква
практика – финансово да издържа общинските председатели. Очевидно е, че
обстоятелствата налагат това, а мотивите са съхраняването на българщината във
вилаетите.

3 „Зорница”, V, бр. 44, 28.Х.1880 г., с. 174
4 Кирил, патриарх български. Цит. съч., т. І, с. 578
5 „Новини”, г. VІ, бр. 68, 24.V.1896 г., с. 3
6 „Новини”, г. VІ, бр. 62, 3.V.1896 г., с. 2. През 1896 г. архимандрит Йоаникий, бившият
Битолски председател, е преместен на същата длъжност, но в Сярската община; досегашният
серски председател отец Н. Саев е назначен на същия пост в Гевгели, а бившият дебърски
председател архимандрит Козма – за председател на Битолската община.
7 Георгиев, В., Ст.Трифонов. Екзарх Йосиф І, Писма и доклади, С. 1994г., с. 209 – 214, док. 81
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Интересно е да се види каква е ролята на общинския председател в нелеката и
отговорна дейност на българските общини в Македония. Неговото важно място изпъква
с издаването на 12 април 1894 г. на султанско ираде за училищните привилегии, с
което българските училища остават и занапред под ведомството на общините.
Позволителните (рухсатнаметата) за тях ще се издават на името на митрополитите, а
там, където такива няма, на името на духовния председател на общината. Владиците и
общинските председатели предлагат на местните директори на просвещението
(моариф-мюдюрите) за утвърждаване училищните програми, списък на учебниците,
имената на учителите и учителките, свидетелствата (дипломите), като изрично трябва
да е отбелязано „прегледано от Екзархията”. Ако чиновниците от дирекциите на
просвещението имат забележки при ревизиране на училищата, то трябва да ги
представят на митрополитите и председателите8. Всъщност с това ираде се признава
ведомството на Екзархията по училищните въпроси и в местата, където няма български
владици. Или както правилно в. „Новини” отбелязва: българската община, начело с
председателя й, вече е „официална единица по отношение на училищата”9.

Неоспорим е фактът, че от авторитета на общинския председател зависи до
голяма степен успешната дейност на ръководената от него институция. Ярък пример за
силно въздействие в българското общество е председателят на Прилепската община
поп Спас,  който многократно е избиран на този пост (през 80-те и 90-те години на ХІХ
в.). След лични контакти с него по време на обиколката си из Македония в края на
ХІХ в. П. Милюков споделя: „В черковно-националното дело той влага цялата си душа и
без да се ограничава с общината си, помага на черковното управление на владиката от
съседната епархия”. Националното и църковното при него са неразривно свързани,
като две страни на едно и също явление10. Всъщност именно преплитането на
националната и църковната линия в поведението на общинските председатели е
характерна черта за ръководителите на българските самоуправителни институции във
вилаетите. Това произтича както от мисията им да съхранят, а в някои кази и да
събудят националното чувство на сънародниците, така и от обстоятелството, че
естествената среда, в която са принудени да съществуват църковните ни общини, е
постоянната борба за запазване и разширяване на правата им и за отблъскване на
чуждите пропаганди.

А сега се връщам отново към спомените на П. Милюков за прилепския
председател. Поп Спас (на младини бил четник, раняван няколко пъти) има своя
политика, която се изразява със следното: „зъб за зъб с всичките прилепски врагове” и
„гдето поп Спас не може да вземе със сила, той взема с хитрост”. Председателят
определя отношенията си с управляващите като добри. От приведените от него
примери П. Милюков заключава, че те престават да бъдат такива, „щом властите си
позволят да нарушат неписаната конституция на Прилепската република.” Така
например за смяната на бившия каймакамин влияние оказва сблъсъкът между него и
българската община, за който поп Спас разказва. Конфликтът възниква на един
официален празник, на който трябва да присъства и председателят. Той се явява в
правителствения конак заедно със 100 първенци и още толкова ученици. В този момент
разбира за посещението при каймакамина на няколко сърбомани, което било
нарушение на „неписаната конституция”. Възмутени, те отказват да влезнат в конака и
напускат празника. За да предотврати скандала каймакаминът изпраща хора да ги
повикат обратно, но не постига успех. Междувременно общината провежда събрание и
взима решение, с което обвинява околийския управител в непочтеност, тъй като
контактува с подобни хора. То лично е предадено от поп Спас. Въпросът е отнесен до
битолския валия, а прилепският председател е викан, за да даде обяснения. В резултат
каймакаминът е преместен в друг град на по-ниска длъжност, а „Прилепската република

8 ЦДА, ф. 246, оп. 1, а.е. 87, л.121-122; 25-27
9 „Новини”, г. ІV, бр. 97, 6.ІХ.1894, с. 1
10 „Пряпорец”, бр. 68, 27.ІІ.1899 г.; бр. 71, 11.ІІІ.1899 г. – П. Милюков, Писма от Македония.
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тържествува победа.” По отношение на вътрешната политика П. Милюков определя поп
Спас като „явен изразител на мнението на консервативната градска демокрация”, който
„твърдо и последователно” поддържа „традиционната гледна точка”. Крайните течения
определя като „несвоевременни”, като „теория а не практика”11.

Отчитайки факта, че в разказа на поп Спас събитията може да са представени
по-емоционално и с повече цвят, те демонстрират самоувереност и смелост както на
председателя, така и на Прилепската община като цяло. Трябва да се има предвид, че
става въпрос за една от най-добре устроените и силни български самоуправителни
институции в Македония.

Ролята на председателя и влиянието му върху развитието на църковно-
народното дело в подведомствения район се потвърждава и от сведенията за
йеромонах Методий Щерев, който през 1895 г. е кавадарски председател, а през 1896 г.
е назначен на същия пост в Кукуш. По време на неговото управление в Тиквешко се
издигат авторитетът и значението на Кавадарската община, удвояват се църковните
приходи, увеличава се броя на училищата в околията, успокоява се партизанския дух
между християните. Селата в казата са посещавани редовно, а селяните
наставлявани12.

Разбира се, не липсват и недоволства от незаинтересованост от работата,
пасивност, партизанство и пр. Има дори обвинения в несъобразяване с моралните
норми, както е в случая с протойерей Н. Саев – председател на Сярската община. През
1898 г. срещу него е направено оплакване, че приютява в дома си жени със съмнително
поведение, в ролята на готвачки и пр. С писмо от 3 октомври 1898 г. екзархът го
призовава да се изповяда като духовно лице и да каже истината по горните обвинения,
с цел да се избегне официално разследване13.  В отговор (на 23.Х.1898  г.)  Н.  Саев
заявява, че това са „клевети на злонамерени лица” и Екзархията може да направи
безпристрастна проверка на място. Той смята, че обвиненията са доказателство за
съществуването на хора, които съзнателно ще спъват работата му като председател и
затова моли да бъде освободен от тази длъжност14.

Трудно е да се разбере доколко справедливи са тези обвинения и дали не са
плод на вътрешни интриги. Поради липсата на конкретни доказателства, въпрос на
преценка е дали ще се доверим или не на дадена информация. Налице обаче е фактът,
че има многообразие в мненията. В повечето случаи, напр. критиките срещу общината,
отправени в печата, са последвани от опровержения, съдържащи обяснения и уверения
за добросъвестност15. Тук трябва да се отчита и обстоятелството, че вътрешните
конфликти и борби в българското градско общество в Македония в края на ХІХ –
началото на ХХ в. не са изолирано явление. Често именно те са причина за отправени
нападки от едната страна и защита, от другата. Противоречията понякога водят дори до
разцепление на самоуправителните институции. За съжаление борбите между
партиите често провокират разединение в самото българско общество и оказват
отрицателно влияние върху хода на църковно-народното дело. В много случаи се
наблюдава намесата на лични интереси и користни подбуди, които опорочават всяка
идея за благородна конкуренция в името на по-доброто организиране на народните
работи. През 1896 г. в. „Новини” става трибуна за обмяна на мнения и мисли по този
наболял въпрос. Специално внимание е отделено на важната роля на председателя в
тези спорове (бр. 97, 24.ІХ.1896 г.). „Общинският председател като духовно лице,
назначено от негово Блаженство, е пастир и защитник на църковно-училищните
интереси на всички граждани, а не на една партия”. Именно заради това, той трябва да

11 „Пряпорец”, бр. 68, 27.ІІ.1899 г.; бр. 71, 11.ІІІ.1899 г. – П. Милюков, Писма от Македония.
12 „Новини”, г. VІ, бр. 30, 9.І.1896 г., с. 2
13 ЦДА, ф. 246, оп. 1, а.е., 143, л. 34-35
14 Пак там, л. 36
15 „Новини”, г. ІІІ, бр. 7, 13.Х.1892; г.ІV, бр. 55, 5.ІV.1894, бр. 65, 13.V.1894; г. V, бр. 59,
25.ІV.1895, бр. 62, 5.V.1895 и др.
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„стои вън от партизанските борби, …да умиротворява духовете и да работи с оная
община, която по законен ред е взела ръководството, …като не прекъсва добрите си
сношения … с меншеството.” Една от главните цели на спорещите групи е да спечелят
на своя страна председателя и да постигнат чрез него намеренията си. Има случаи,
когато отношението им се променя и искат замяната му щом като той се издигне над
партизанщината. Положението се усложнява, когато председателят взима не само
страната на една от партиите, а и водачеството й. По този начин той „подклажда” и
ръководи местната борба. Често съдбата му е незавидна, защото първата работа на
опозицията, щом вземе властта е да реши отношенията си с ръководителя на
падналата вече партия като постигне отчислението и преместването му16. Една от
важните задачи на общинските председатели е именно премахване на партизанството
в общините, примиряване на враждуващите партии в името на общото църковно-
народностно дело. В определени случаи назначаването на някои председатели е
продиктувано от тези съображения, като се разчита на авторитета и доказаните умения
на дадената личност.

Друга, изключително важна функция на общинските председатели е свързана с
постоянния тормоз, на който е подложено българското население в някои райони на
Македония от страна на чуждите пропаганди. От важно значение за успешното
противодействие на българските самоуправителни органи срещу гръцката пропаганда е
личността на общинския председател. До голяма степен от него зависи добрата
вътреобщинска организация и насочването на дейността на институцията в правилна
посока. Пример за решителност показва архимандрит Николай Гологанов, изпратен от
Екзархията в Горна Джумая през 1890 г. Той основава църковната община в града и
като неин председател поема ръководството на антигръцката акция. Архимандритът
прави обиколка из селата в района и съставя специален план за действие против
мелнишкия патриаршески владика (Горна Джумая след Берлинския конгрес влиза в
Мелнишка епархия.) Съгласно плана, на 28 април 1892 г. председателят изпраща
окръжна покана до общините и свещениците в Горноджумайска каза да присъстват на
11 май на тържествената литургия в църквата и водосвета в централното училище в
Горна Джумая по случай празника на Св. Св. Кирил и Методий. Идеята е чрез
тържественото отбелязване на този ден, в присъствието на населението от цялата
каза, да се демонстрира откъсването на този край от гърцизма. Акцията на
архимандрит Н. Гологанов издига престижа на българската църква. Нанесен е силен
удар върху гръцката пропаганда в лицето на местния владика17.

Друга антигръцка проява на общинския председател в Горна Джумая е
освещаването през 1892 г. на църквата в с. Покровник. Това е явна демонстрация на
българския дух, тъй като съгласно каноническите изисквания освещаването на църкви е
в компетенциите на митрополитите, а архим. Н. Гологанов не е такъв. Следващата
стъпка на председателя е изпращането на 6 март 1892 г. на писмо до екзарх Йосиф, в
което се казва, че българското население от града и околията припознава за свое
духовно началство Екзархията и моли Йосиф І да съдейства пред турското
правителство за изпращането на роден владика18. По-късно, през 1894 г. султанът
издава берат за екзархийски митрополит в Неврокопска епархия. Тя включва казите:
Неврокопска, Разложка и Горноджумайска.

Невъзможно е да се изброят всички народозащитни прояви на председателите
на българските църковни общини, но не е и необходимо, тъй като общата картина вече
е очертана. Направеният дотук обзор разкрива, че развитието на църковно-училищното

16 „Новини”, г. VІ, бр. 97, 24.ІХ.1896, с. 1. Във в. „Новини” се публикуват поредица статии под
общото наименование „Партизанството в нашите общини”. Отправят се обръщения до
свещениците, общинарите и учителите с апел за повече зрялост и разум в действията и за
прекратяване на междуособиците.
17 Шарков, В. Град Горна Джумая, Минало и днес. С. 1930 г., с. 141-142, 145
18 Пак там, с. 142 – 145
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дело в различни градове на Македония, успехите или неуспехите му пряко се свързват
с личността на председателя. Често сполучливата година за някоя градска община е
следствие от дейността и личните му качества.  Това са хората,  в чиито ръце е
поставена нелеката и отговорна мисия – да съхранят българщината във вилаетите.
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ФАМИЛИЯТА РАДОВИЧ (ЕНИБАКАЛОВ) В ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ЖИВОТ НА СИЛИСТРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1913 Г.

Румен Липчев

FAMILY RADOVICH (ENIBABAKOV) IN THE ECONOMIC AND POLITICAL LIFE OF
SILISTRA AFTER THE LIBERATION TO 1913

Rumen Lipchev

Summary

For Radi Radovic and his family have over 4000 documents stored in the Regional Museum
of History and the State Archives in Silistra. Our study for the place and role of the family in
the social and the political life of Silistra is built entirely on them.
The active participation of R. Radovic in public life in the city began in the 70th years of XIX
century with his election as member of the Joint Kaza Council.
Already in the first years after liberation, he has become a big dealer, which opened its
prestigious place in society Silistra. He was MP in the fifth National Assembly from the list of
Stambolovists.
Party turnarounds don’t fearing Radovic’s family. After the fall of the Government of C.
Stambolov they are actively involved in the formation of the club of the National Parthy in the
city. The elections for city council (July 10, 1894) his son Sava Bakalov was elected Mayor of
Silistra. Radovic’s other sons Cyril, Nicolas and Christo and his son in law John Teodorov
also engaged in trade.
By the end of the nineteenth century Radovic held various prestigious and authoritative
positions, one of which is chairman of the trade office of the Bulgarian Chamber of Commerce
in Rousse in Silistra.
R. Radovic and his sons carried a huge business. They maintained contacts with companies
from all European countries.
The raising of Radovic and his sons as one of the strongest in the financial-economic life
citizens affirmed them as authoritative and influential factors in the socio-economic
development of Silistra.

Активната дейност на Ради Радович* в обществения живот на Силистра
започнала на 14 януари 1873 г. с избирането му във временния Смесен казалийски
съвет1. В избора за постоянен Смесен казалийски съвет на 6 юни 1874 г. обаче той
отпаднал2.

През втората половина на 1875 г. според устава и заповедите на Екзархията и
личното разпореждане на Доростоло-Червенския владика митрополит Григорий
следвало половината от членовете на Съвета да се подменят. В писмо от 11 септември

* Ради Радович бил роден през 1832 г. в семейството на търговец. Със съпругата си Екатерина
имали пет деца: четирима сина – Сава, Кирил, Никора и Христо и дъщеря Деспина. Всичките му
сватове били заможни граждани, занимаващи се с търговия. По косвени данни се установява,
че родът Радович е от хърватски произход – може би е от заселилите се в България търговци
от Дубровник.
1 ДА – Силистра, ф. 26к, оп. 2, а.е. 1, л. 118; Извори за историята на Добруджа, 1853-1878, 3.
Съставители: В. Тонев, Н. Запрянова-Пенева, Р. Липчев, С. Димитрова, Ц. Нушев. С., 2001,
с. 193-194; Липчев, Р. Възрожденска Силистра. Силистра, 2004, с. 244
2 Извори..., с. 241-242; ДА – Русе, ф. 43к, оп. 1, а.е. 1590, л. 121; Липчев, Р. Цит. съч., с. 247
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1875 г. до архимандрит Панарет викарият на владиката епископ Климент Браницки му
заповядва: „Затова Вие се разпоредете да стане от гражданите едно събрание и кат
оставите за членове г. Яни Иванов, г. [Симеон] Шороплу, г. Жека Маринов, на мястото
на другите да се изберат нови членове. Не ще е зле да се разпоредите така, щото тези
нови членове да бъдат – г. Ради Енибакал (Ради Радович), г. Гаю (Ганчо Христов) и
още един мухтебер човек”3.
По този начин вече „младите” окончателно били изтласкани от Смесения съвет.
Общественият живот в Силистра се ръководел изцяло от чорбаджиите и туркофилските
представители на буржоазното съсловие, един от които бил Р. Радович.
Тази обществено-политическа позиция на Радович му гарантирала доверието и
уважението на голяма част от богатите турски търговци и висши сановници в Силистра,
Русе и София4. По това време (70-те години на ХІХ в.) стойността на недвижимите
имоти на видния силистренец надхвърляла 15 000 гроша5.

* * *

Утвърждаването Р. Радович като крупен силистренски търговец и виден
обществен деец започвало след Освобождението.

В началото на 1882 г. той учредил съдружие (фирма) с най-големия си син Сава
Бакалов (Енибакалов), съсредоточило търговската си дейност с железни изделия и
колониални стоки. Дюкянът им се намирал на ул. „Търговска” № 94. Съдружието
прекратило дейността си на 31 декември 1906 г. със „Спогодително” на Силистренския
окръжен съд6.

От своя страна на 12 февруари 1907 г., по семейна традиция, Сава Бакалов
регистрирал фирма „Сава Бакалов и Синове” със същата дейност7.
С търговска дейност се занимавали и останалите синове Кирил, Никола и Христо8.
Съдружие Радович учредил и със зетя си Иван Теодоров, чийто брат бил заможен
търговец в Одеса. Основно то търгувало със зърнени храни (жито, ечемик, боб и
царевица)9.

За това време Радович притежавал големи обеми недвижими имоти. Два месеца
преди да се помине, той извадил нотариален акт на всичките си градски имоти10:

- І имот – къща от 182 м2.
- ІІ имот – къща от 75 м2, сайвант от 70 м2 и двор от 570 м2.
Тези имоти са оценени общо на 21 000 лв. и се намирали на ул. „Цариградска” №

15, със съседи Димитър П. Вълчев, Христо Гаев и Калист Алексиев, и от двете страни –
улица.

- ІІІ имот – двуетажен дюкян с две отделения под един покрив от 170 м2, оценен
на 7000 лв., намиращ се на ул. „Батенберг” № 15, със съседи Стефан Пенков,
Ваковския дюкян и улица.

-  ІV  имот –  дюкян от етаж и половина с обща площ 72  м2, оценен за 5000 лв.
Намирал се на ул. „Търговска” № 941. Съседи били Сава Бакалов, Акиф Бурханов и от
двете страни улица.

Една част от споменатите имоти Радович е придобил още преди
Освобождението. По-голямата част обаче е закупил в края на 80-те – 90-те години на
ХІХ в.

3 Извори..., с. 276
4 ИМ – Силистра,  ф. ХV – ХІХ век, инв. № 114
5  Пак там, инв. № 132, 133, 134, 135, 136 и 137
6 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 18, л. 1-2
7 Пак там, а.е. 70, л. 9
8 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 803; ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 68, 71, 72 и 73
9  Пак там, а.е. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32
10 Пак там, а.е. 6, 28 май 1913 г.
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В огромния му архив открихме и три крепостни акта (които не би трябвало да са
единствени) за придобити недвижими имоти. През 90-те години големият силистренски
търговец закупил празно място от 200 м2, намиращо се на ул. „Цариградска” № 466, със
съседи Димчо Бануков, Гаев и улица11. От Юмер Хаджимехмедов закупил дюкян, който
Освобождението заварило като мукатаа. Имотът се намирал на ул. „Караджа” 1712. На
17 юни 1906 г. Радович придобил право на собственост на имот, включващ къща с
дворно място от 220 м2, оценен на 1250 лв., намиращ се на ул. „Св. Спас” № 19, със
съседи Панка Недева и Ахил Д. Златаров13.

Според застраховката на имотите му, той притежавал още склад за съхраняване
на зърнени храни в зданието на силистренския лекар Желез Д. Драганов14 (занимаващ
се и с лихварство), намиращо се на ул. „Набрежна” № 35, 36 и 37. Имал е и нает склад
на пл. „Стефан Стамболов” и ул. „Дунав” № 19, собственост на Пепа Кера Ст.
Драганова15.

Утвърдил се като един от водещите търговци в Силистра и окръжието, Радович
се наложил авторитетно и в обществено-политическия живот на града.

След детронирането на княз Александър Батенберг фамилията Радович
застанала на страната на регентите. Най-големият му син Сава Бакалов бил от групата
силистренски граждани, с които новоназначеният в началото на февруари 1887 г.
окръжен управител Н. Обретенов обсъждал възможностите за ликвидиране на
подготвения срещу държавата метеж от офицерите – русофили в местния гарнизон и
укрилите се в Букурещ16.

През годините 1886-1889 Р. Радович бил председател на комисията по оценка на
недвижимите имоти при БНБ – клон Силистра17.

През 1887 г. бил избран за народен представител в Петото обикновено народно
събрание. При пребиваването си в столицата (до 1889 г.) той бил в приятелски
отношения с много министри от кабинета и особено с министъра на финансите Григор
Начович18.

Скоро Радович влязъл в конфликт с местното ръководство на стамболовистите
(кмета Дянко Коджабашен, окръжния управител Н. Обретенов и др.). Причина за това
станал градоустройственият план, който променял площада, където били разположени
дюкяните на фамилията. Като народен представител той поискал оставката на кмета и
окръжния управител. Разбира се Стамболов не одобрил исканията му19.

Още със създаването на първата българска Търговска камара в Русе през 1890 г.
той бил определен за председател на изграденото в Силистра търговско бюро20.

По същото време бил и посредник на БНБ за клоновете й в Русе, Варна и
Пловдив. Ангажиментът му бил да сътрудничи при събиране на стойностите на
полиците или протестиране при неплащането им от клиенти21. Той често получавал
писма от търговци в страната, към които граждани от Силистра имали неизпълнени
задължения или пък подбуждали недоверие при сключване на евентуални договори:

-  От фирмата „Сайдл и Сие”  в Русе той получил писма за собственика на
печатница Димитър Иванов и за Тодор Минков, че същите й дължали парични суми22.

11 Пак там, а.е. 3
12 Пак там, а.е. 2
13 Пак там, а.е. 5
14 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 755,а
15 Пак там, инв. № 755,б
16 Липчев, Р. Следосвобожденска Силистра. Силистра, 2009, с. 158
17 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 12, 13, 14 и 15
18 Пак там, а.е. 8, 9 и 10
19 ИМ – Силистра, ф. Нова история, инв. № 831; Липчев, Р. Следосвобожденска..., с. 177-178
20 Пак там, а.е. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 и 142
21 Пак там, а.е 74 – 130
22 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 771, в10, в7
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- В друго писмо същата фирма се интересува от Христо Д. Бръшнаров дали
заслужава да му се отпуснат исканите 2000 лв. кредит23.

- Фирмата „Леополд Блумберг” в Русе се интересувала от достоверността на
информацията им за Димитър Хаджииванов:  променил ли е фирмата си,  коя е
причината за това, тъй като имали поръчки към него за 6000-7000 лв. Също така питали
и за кредиторите му24.

След падането на правителството на Ст. Стамболов привържениците на новия
министър-председател Константин Стоилов пристъпили към създаване на нова
политическа организация. В края на м. май и началото на юни 1894 г. те поставили
началото на Народната партия. Партийното ренегатство не притеснявало фамилията
Радович и те се включили активно в учредяването на местния партиен клуб. Големият
син на Радович, Сава Бакалов, бил избран за подпредседател на силистренския клуб25.
На изборите за общински съвет, проведени на 10 юли 1894 г., съпътствани с
нередности и насилие, той бил избран за кмет26.

През втората половина на м. август с. г., при твърде изострена обстановка, се
провели изборите за окръжни съветници. В Силистра се стигнало до сериозни
стълкновения и до гонения и побой на опозиционните гласоподаватели, предизвикани
от синовете на Радович – Сава Бакалов и Никола Радович. След побоя те скрили
урната с бюлетините в кръчмата на В. Филипов. Там тя останала от 11 до 3 часа след
обед. По този начин голяма част от гражданите били лишени от участие в изборите за
окръжни съветници. Освен това инициаторите на зверствата по време на изборите
Сава и Никола Радович насъскали бандата си да нападне домовете на
стамболовистите Д. Коджабашев, П. Чаушев, А. Радев и др. и да ги убие. Благодарение
намесата на окръжния управител Бошнаков това не се случило27.

С изтичането на кметския мандат на Сава Бакалов и падането на правителството
на К. Стоилов, активната политическа дейност на фамилията Радович отслабнала.
През 1896 г. Радович бил назначен за член и в контролната комисия, определяща
данъка върху занаятите. Същата издавала и патентите за упражняването им през
годината28.

Р. Радович получавал множество покани от фирми и дружества по различни
поводи, уведомителни писма за настъпили промени в дейността им и др. Например
Иван Бояджиев от Бургас на 28 юни 1880 г. го осведомил, че основал търговска къща,
която ще се занимава с комисионерство и агентурна дейност29; Ламбро от Гърция с
писмо от 20 август 1897 г. – за дейността на търговската си къща30;  фирмата „Г.
Христов,  К.  Николов и Сие”  от Одеса –  за основана от тях търговско-комисионерска
къща (29 януари 1909 г.)31; фирмата „Несим и сие Изак Табак” от Пловдив – за открит
техен клон във Варна32; Акционерно дружество за желязна индустрия в Русе го кани да
закупи акции (18 януари 1911 г.)33, а Първо българско застрахователно дружество
„България” в Русе – да застрахова недвижимите си имоти (септември 1911 г.)34.

23 Пак там, инв. № 771, в1
24 Пак там, ив. № 771, а1, а2
25 Делиорман, І, № 1, 24 юни 1894 г.; № 4, 8 юли 1894 г.; № 9, 19 август 1894 г.
26 ДА – Силистра, ф. 11к, оп. 1, а.е. 44, л. 151 и л. 154
27 Доростол, № 3, 24 август 1894 г.
28 Там, инв. № 762, г1
29 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 211, л. 1-3
30 Пак там, а.е. 320, л. 1
31 Пак там, а.е. 190, л. 1
32 Пак там, а.е. 197, л. 1-5
33 Пак там, а.е. 147, л. 1-6
34 Пак там, а.е. 150, л. 1-2
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Радович получавал и покани от обществено-политически характер. Такава е на
дружеството на „Германските приятели на Балканите” от 4 май 1912 г., с която го канят
да стане член35.

Големият силистренски търговец поддържал отношения със стотици фирми,
търговски къщи, агенти и др., които му доставяли колониални стоки, мебели, сладкарски
изделия и др. По-значими през 80-те години били: Христо Иванов Ризов от Варна,
доставял тахан халва, кафе, лимони, ром, фъстъци, рошкови, нишадър, желязо36; Яков
Коен, Леон Б. Хаим и Т. Томадис, доставяли захар37; „Сайдъл и Сие” – Русе – сребърни
изделия, часовници, пиана от П. Х. Франк – Лайпциг и печатарски машини38; П. Хаузер
от Русе – мебели, домакински съдове, железарски изделия и др. Контактите им
продължили 20 години39.

През 90-те години фирмите, с които Радович поддържал търговски отношения,
били: Игнац Минцер от Русе доставял калай, ламарина, белгийска ламарина, цимент,
зехтин, сода бикарбонат, сусамово масло, бяло тенеке, меден окис, ориз, черен лак и
др.40; С. Швайцер от Русе – захар, кафе, чай, гвоздеи41; Леополд Блумберг от Русе –
кревати, камини от Виена42; П. Аврамов, агент-комисионер от Русе – кафе, чер пипер,
сусамово масло, маслини, консерви сардела, швейцарско сирене „Рокфор”, бисквити,
бонбони, канап, германска вакса, конци за шиене на обувки, чували, желязо, ламарина,
нитове, калай, железни кофи, търнокопи, сърпове, безир, сода каустик43; С. Ганев от
Русе – желязо, германски гвоздеи, цимент, белгийско стъкло. Отношенията на фирмата
с Радович продължили до 1912 г.44

Сред основните партньори на Радович през първото десетилетие на ХХ в. били:
Херман Кьонинг от Русе, редовен негов доставчик на хранителни и железарски стоки45;
Хайнрих Лантбен от Русе – готварски печки, газ, казани за вода и др.46; Леон Шистер от
Русе – готварски печки, умивалници, боя47; Николай Фехер от Русе – захар, виенски
столове, емайлирани съдове, печки48; М. Юрданов от Русе – железни и месингови
кревати49; Търговско сапунарско дружество от Варна – тахан халва, сусам, леблебия50;
Първа българска фабрика за железни кревати в Русе – мебели51;  Д.  Ганчев и Сие от
София - захар52; Антон Х. Печев и Сие от Варна – колониални стоки53; Димитър Минков
от Свищов – захар54; Исак Семо от Русе – сол, стъкла за прозорци, восък, кофи и др.55;
Българско акционерно дружество „Дружба” от Варна – самовари от Одеса56; Търговска
къща Лангбен и Шобен” от Русе – желязо на шини, стомана, етерични масла, камини и

35 Пак там, а.е. 152, л. 1-3
36 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 765, а1, а4, а13, а15 и др.; ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е.
259, л. 1-90
37 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1. а.е. 234, л. 1; а.е. 276, л. 1-18; а.е. 274, л. 1-3
38 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 771, в1
39 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 277, л. 1-161
40 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 792, в г, в3, в5
41 Пак там, инв. № 771, б3, б4, б6, б7, б8
42 Пак там, инв. № 770, а1, а5, а6, а7; инв. № 774, а8, б10
43 Пак там, инв. № 766, д1 и д2
44 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 22, л. 1-15
45 Пак там, а.е. 236, л.1-194
46 Пак там, а.е. 240, л. 1-29
47 Пак там, а.е. 280, л. 1-20
48 Пак там, а.е. 281, л. 1-195
49 Пак там, а.е. 282, л. 1-18
50 Пак там, а.е. 157, л. 1-38; а.е. 159, л.1-2
51 Пак там, а.е. 162, л. 1
52 Пак там, а.е. 182, л. 1
53 Пак там, а.е. 191, л. 1-2
54 Пак там, а.е. 224, л. 1-6; а.е. 243, л. 1-2
55 Пак там, а.е. 262, л. 1-5
56 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 767, б10
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машини за готвене57; Алекс Векслер, агенция в Русе – захар, лимонова киселина и др.58;
Херман Крьонинг от Русе – калай, безир, бакър, кофи за вода, химикали, нишадър,
боракс, стипца, сода бикарбонат, захар, земеделски машини, бои, стъкла, чували,
шведско желязо, германско желязо, бяло тенеке, ламарина, сода за пране, камфор, син
камък, руска газ от Батуми59; Търговско индустриално дружество „Светлина” от Свищов
с директор И. Кабакчиев – газ в тенекии60.

Р. Радович поддържал трайни търговски контакти и с фирми от много европейски
градове: мебелна фабрика „Остеррайхишен Бугхоцмьобен” от Виена61, фабрика
„Германия офен унд Хертфабрик” в Хановер, произвеждаща печки62,  „А.  и Сие Г.  Ф.
Делапиане” в Генуа, доставяща захар63, „Грабщайн” от Виена, доставяща гипс, креда,
графит, кревати др.; Австро-ориенталско търговско дружество, клон Русе за мебели и
емайлирани съдове64; „Гебрудер И. А. Х. Елиас” от Виена за виенски мебели65; „Брудер
Хорцунг” от Кронщад – за мебели66; М. А. Шварц от Одеса – със столове, самовари и
др.67; Д. С. Литман от Букурещ, доставил през 1913 г. плетени столове и кресла68; И.
Хофман от Будапеща – мебели69; „Франц Ромайзер и Синове” от Будапеща, доставяли
през 1880, през 1890 – 1891, 1905, 1907, 1909 и 1911 г. селскостопански машини, печки
за отопление, кантари и др.70; Ф. Блакет от Бирмингам желае да снабдява Радович през
1890 г. със захар71 и още десетки желаещи да имат търговски отношения със
силистренския търговец72.

С получената договорена стока от различните фирми в страната и в чужбина той
извършвал търговска дейност в града, в окръга и извън него. Това осъществявал не
само чрез дюкяните си, а и с различни посредници и контрагенти.

В Куртбунарска околия (Курт Бунар – дн. гр. Тервел, Добричка област), такива
били: Добитров (негов сват)73, Владун Колев от с. Арабаджи (дн. с. Коларци, Добричка
област), който настоявал да поддържа отношения „само с него, а не със Сидеров”74

(друг крупен силистренски търговец), Генчо Колев от с. Шарви (дн. с. Браничево,
Шуменска област)75. Най-активни били контактите му с Гено Вичев от Куртбунар, на
когото доставял газ, сол, захар, кафе, прясна риба, гвоздеи, желязо, тучове за печки и
пр.76 Активни били търговските му взаимоотношения и с В. Лазаров и С. Начев77. В с.
Юсуфлар (дн. с. Пристое, Шуменска област) контрагент му бил Кръстю Кузманов.

57 Пак там, инв. № 773, а3, а5, а25
58 Пак там, инв. № 770, б3, б7, б10, б20, б23
59 Пак там, инв. № 769
60 Пак там, инв. № 763, а1, а2, а3, а4, а5 и а6
61 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 161, л. 1-7
62 Пак там, а.е. 163, л. 1
63 Пак там, а.е. 287, л. 1-2
64 Пак там, а.е. 315, л. 1-4; а.е. 143, 145
65 Пак там, а.е. 316, л. 1-107
66 Пак там, а.е. 341, л. 1-5
67 Пак там, а.е. 345, л. 1
68 Пак там, а.е. 321, л. 1-3
69 Пак там, а.е. 342, л. 1-34
70 Пак там, а.е. 294, л. 1-51
71 Пак там, а.е. 306, л. 1
72 Пак там, Ради Радович, личен фонд 179к
73 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 762, б7, б4
74 Пак там, б7, б9
75 Пак там
76 Пак там, д5, д6, д8, д11, д12, д13, г6, г7, г19, г23 и г 24
77 Пак там
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В Аккадънларска околия (Аккадънлар – дн. гр. Дулово, Силистренска област)
близки посредници в търговията на Радович били: Т. Хаджистоев, Неделчо Боев (бивш
околийски управител и сват) и Гено Братоев78.

Търговията на Радович с доставените му стоки достигнала Добрич, Тутракан, Лом
и други селища79.

Контрагентите на Радович от Аккадънларска и Куртбунарска околия често пъти
му уреждали закупуването на зърнени храни, които той продавал на крупни търговци от
Силистра, Русе, Браила и др. Например посредникът му В. Попов от с. Арабаджи се
опитал на 21 август 1896 г. да закупи 10 000 оки боб, но селяните отказали, тъй като
предложената цена от 100 гроша им се видяла ниска80.

Активно и трайно да присъства (според запазените книги за покупко-продажба) в
търговията със зърнени храни Радович започнал през 1893 г. със закупуването на
боб81. За целта той учредил съдружие със зетя си Иван Теодоров. Тази им търговска
дейност продължила до 1912 г.82, т. е. една година преди кончината му.

Търговското сдружение основно закупувало жито – от 1895 до 1912 г.83,  боб –
през 1893 и 1901 – 1905 г.84 и царевица – през 1903 – 1905 г85.

Търговията със жито била непрекъсната – от реколта до реколта. Съдружието го
закупувало от стопаните в цялото окръжие – по-големи количества от Аккадънларска и
Куртбунарска околия, и от крайните (в южна посока) села на Силистренска околия.

Наличните книги за покупко-продажба ни позволяват да проследим търговията
със закупеното жито през периода 1902 – 1912 г.:

- 1902 г., октомври – ноември: 27 088 крини продадени на Братя Бакъ в Браила.
- 1903 г., април – октомври: 29 032 крини продадени на Маркус Пинкас в Русе и

25 361 крини – на Братя Бакъ в Браила.
- 1904 г., март – юни: 20 608 крини продадени на Братя Бакъ в Браила, 4192 крини

– на Маркус Пинкас и Сие в Русе и 7360 крини – на Челибон.
- 1905 г., април – октомври: 26 272 крини продадени на Маркус Пинкас в Русе,

3000 крини – на Леви Посредника, 3500 крини – на Садък Кованджи, 154 крини – на
магазина „Нова стока”, 140 крини – на Франц Ковач, 3552 крини – на Александър
Сидерис и 420 крини – на Челибон.

- 1906 г., януари – август: 702 крини продадени на Иван Бояджиев (собственик на
най-голямата мелница в Силистренско), 3000 крини – на Леви Посредника, 5280 крини –
на Маркус Пинкас и 60 крини – на Франц Ковач.

- 1907 г., май – октомври: 28 000 крини продадени на Майер и Афталион в Русе,
10 624 крини – на Маркус Пинкас и Сие в Русе и 4000 крини – на Братя Папаманолис в
Русе.

- 1908 г., септември – ноември: 20 511 крини продадени на Маркус Пинкас и Сие,
7558 крини – на Матаранд, 3360 крини – на Майер и Афталион и 502 крини – на Акиф
Бурхан.

- 1909 г., март – май: 1216 крини продадени на Майер и Афталион и 99 крини – на
Нику Градинаря.

- 1910 г., март – ноември: 451 крини продадени на Нику Градинаря, 2334 крини –
на разни лица, 3596 крини – на Иван Бояджиев, 13 824 крини – на Маркус Пинкас и 4288
крини – на дружество „Гирдап”.

78 Пак там, а3-а13, б1, б3; ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 213, л. 1-6; а.е. 221, л. 1-12
79 ИМ – Силистра, Ф. НИ, инв. № 762, в10, а10, д2 и др.
80 Пак там, г21
81 ДА – Силистра, ф. 179к, оп. 1, а.е. 22
82 Пак там, а.е 30, 33
83 Пак там, а.е. 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 33
84 Пак там, а.е. 22 и 28
85 Пак там, а.е. 27
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- 1911 г., март – ноември: 6656 крини продадени на дружество „Гирдап”, 150
крини – на Нику Градинаря, 17 164 крини – на Маркус Пинкас, 1472 крини – на Сидерис
и Сие, 45 крини – на Г. Ганчев от с. Голяма Кайнарджа и 716 крини – на Челибон.

- 1912 г., февруари – май: 100 крини продадени на Нику Градинаря, 3104 крини –
на Маркус Пинкас и 2516 крини – на Матаранд.

От изложените обобщени данни е видно, че Р. Радович и И. Теодоров търгували
с жито общо взето с едни и същи лица. Постоянни купувачи на големи количества били
Маркус Пинкас, до 1906 г. и Братя Бакъ от Браила. След 1906 г. такъв купувач бил и
Иван Бояджиев от Силистра.

Изкупната цена на житото през този период била 8 и малко над 8 гроша крината.
В началото на годината достигала 9-9,5 гроша.

Продаваното от стопаните жито варирало между 20-30 и 30-40 крини, а през
октомври – ноември – от 10-15 до 20-25 крини. Най-голямото количество продадено от
един стопанин било 225 крини, срещу което получил 2112 гроша.

В търговската си дейност Р. Радович понякога не спазвал реда на житното
тържище в Силистра. Това не останало незабелязано от надзирателя и той глобил с по
5 лв. Иван Теодоров, Ради Радович и сина му Христо Радович. Нарушението било, „че
са правили опит да търгуват с жито от тържището без да са доказали предварително
пред надзирателя дали са търговци или предприемачи”. Това обстоятелство
представлявало нарушение на чл. 6 от Правилника на житното тържище в Силистра86.

Отглеждането на боб от селските стопани в Силистренско било едно от малкото
доходни земеделски занятия. Изкупуването му носело немалки печалби на търговците.
Бумът на производството на боб и съответно на износът му бил през годините 1903-
1905. Домакинствата печелели от продажбата средно по 11 гроша на крина. Добивите
зависели от притежаваната обработваема земя. Отделен стопанин продавал от 3 до 77
крини. Цената зависела от годината, като достигала понякога и до 17-18 гроша
крината87.

Движението на търговските сделки със закупените количества боб от
съдружниците Иван Теодоров – Ради Радович изглеждало така:

- 1902 г., септември – октомври: вложени за закупуването 22 166 гроша; продаден
за 27 118 гроша; печалба на съдружниците общо 4252 гроша (по 2476 на човек).
Закупилите го търговци били: 4227 оки на Гърка от Олтеница, 4629 оки на Нерезов от
Севлиево, 15 692 оки на Челибон и 3848 оки на Братя Акдерелиеви.

- 1903 г. На 8 октомври на Маркус Пинкас от Русе били продадени 32 998 оки за
24 006 гроша. Чистата печалба възлязла на 474 гроша, по 237 на съдружник.

- 1905 г. от м. август до края на м. декември съдружниците закупили 2483 крини,
равняващи се на 43 290 оки. Продали ги за 45 505 гроша. Печалбата възлязла на 842
гроша – по 421 на човек88.

Царевицата, макар все още да не била популярна за земеделеца, намирала
добър пазар, което насърчавало селяните да се занимават с отглеждането й.

В 1902 г. засетите площи в окръга позволявали на стопаните да заделят и за
пазара. През сезона 1903-1904 г. цената на царевицата се движела от 6,3 до 7,6 гроша
крината. В зависимост от възможностите на земеделците продаваните количества
варирали от 10 до 170 крини на домакинство.

През м. май 1903 г. съдружниците закупили 5044 крини за 38 083 гроша. Цялото
количество царевица било продадено на фирмата на Майер – Афталион по 7,30 златни
лева, от които 214 крини – по 8 златни лева, което в грошове прави 39 187. Чистата
печалба възлязла на 582 гроша.

Изкупуването на царевица от новата реколта започнало през м. октомври 1903 г.
Съдружниците закупили 10 243 крини за 72 762 гроша. Цялото количество било

86 Пак там, а.е. 17
87 Пак там, а.е. 28, л. 17-20, л. 23-24 и л. 25-28
88 Пак там, л. 7-30
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продадено на Маркус Пинкас по 7 златни лева крината, общо 15 420 златни лева,
равняващи се на 79 413 гроша.

От същата реколта през първите месеци на 1904 г. Радович и Теодоров закупили
28 229 крини за 210 526 гроша. След продажбата те реализирали печалба от 15 486
гроша89.

Ради Радович (отляво) и Неделчо,                                             Ради Радович, началото на ХХ в.
     Боев 70-те години на ХІХ в.

Ради Радович, 60-те години на                                                     Сава Бакалов (син на Р. Радович),
                       ХІХ в.                                                                                      кмет на Силистра

89 Пак там, а.е. 31, л. 1-49
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СТАРОЗАГОРЕЦЪТ БОРИС ОХРИДСКИ – ПОСЛЕДНИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЛАДИКА В
МАКЕДОНИЯ

Лизбет Любенова

Краеведческите изследвания са извадили от забвение много имена на видни
старозагорци, които отдавна са вписани в пантеона на българската слава.
Преобладаващо това са дейци на национално-освободителните борби, водени от
народа ни срещу османските поробители. Съпричастността на града към църковното
движение през Възраждането също е отразено в специализираната литература. Що се
касае до периода след Овобождението на България, на специално внимание се радва
главно личността на митрополит Методи (Кусев)1.

По непонятни причини старозагорци, които показват изключителна
чувствителност към историческата памет, сякаш игнорират в публичното пространство
личността на един не по-малко виден техен съгражданин – Охридският митрополит
Борис. Онези изследователи, които скрупольозно възстановяват историята на града се
сблъскват с друг проблем – оскъдните данни за живота му, дължащо се на липсата на
персонално проучване2.  Причината за това би могла да се търси в ранното напускане
на града на самия владика. Наред с това не бива да се пренебрегва и обстоятелството,
че като цяло църковната тематика дълго време не се радва на особен интерес от
страна на историографията. Това ни провокира да изберем за обект на нашето участие
в тази конференция именно личността на този забравен архиерей.

Охридски Борис (Константин Георгиев) е роден на 30 януари 1875 г. в гр. Стара
Загора. Според неговия съвременник Стоян Тодоров, поради бедността на семейството
Константин прекарва младите си години “в несгоди и лишения”3.Обстоятелството, че
майка му Анастасия, починала в 1909 г., е опята в историческата църква “Св. Троица”
показва, че семейството наистина е живяло в един от най-бедните квартали на града4.
Недьо Александров споменава, че това е Къренската махала5. Още като дете
Константин се учи да прислужва в този исторически божи храм, изучава църковното
пеене и ред, и става клисар6.

Първоначално Константин учи в Стара Загора7. По спомени на съвременници,
като даровито момче той е посъветван да напусне мъжката гимназия в града и след
завършването на четвърти клас, през 1891 г. постъпва в единственото тогава

1 Александров, Н., Цв. Кьосева. С Христос и Македония в сърцето. Страници от живота на
митрополит Методий Кусев (1838-1922). Изд. Знание, Ст. Загора; Заветът на мирополит
Методий Кусев. Доклади на юбилейна конференция „160 г. от рождението на митрополит
Методий Кусев”. С., б.д.; 170 години от рождението на Методий Кусев. Поглед върху
биографията ну и неговите публикации. Съст. иподякон В. Текелиев. Ст. Загора, 2008 и др.
2 На този ден... 130 години от живота на Стара Загора. Съст. С. Димитрова, С. Маринова, С.
Василева, М. Николова. Изд. Лаген, Стара Загора, 2009, с. 175.
3 Тодоров, Ст. Митрополит Борис Охридски. – в. Църковен вестник, год. XCIX, бр. 21 от 1-15
ноември 1998, с. 8.
4 Стефан Софийски. Надгробна реч. – в. Църковен вестник, год. 39, бр. 41 от 4 октомври 1938,
с. 477.
5 Александров, Н. Тридесет и една години от смъртта на Охридския митрополит Борис – в.
Църковен вестник, год, 70, бр. 26 от 11 октомври 1969, с. 13.
6 П. Почина последният Македонски митрополит. – в. Църковен вестник, год. 39, бр. 40 от 28
октомври 1938, с. 465.
7 Цацов, Б. Архиереите на Българската православна църква. Биографичен сборник. Princeps.
С., 2003, с. 287. За съжаление всички училищни архиви от този период се оказаха унищожени.
Изказвам благодарност на директора на ДА-Стара Загора Галинтин Караславов за оказаното
съдействие.
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богословско училище в страната – Самоковската духовна семинария. Тук се отличава с
усърдие, трудолюбие и феноменална памет. Негови съвипускници твърдят, че той
помнел наизуст цели пасажи от Светото писание. С веселия си нрав и отзивчивост,
Константин става любимец на учениците от по-долните класове, на които помага да се
справят с уроците си. Завършва през 1894 г. и насърчен от мнозина, решава да
продължи образованието си.

От 1894 до 1898 г. Константин Георгиев е студент в Санк-Петербургската духовна
академия. Тук той пристига с благословията и препоръките на Величкия епископ
Методий – по-късно Старозагорски митрополит. Завършва образованието си със степен
“кандидат на богословието” и след разрешение от страна на Синода на Руската
православна църква през 1899 г. е постриган в монашество и ръкоположен за
йеродякон от ректора епископ Борис, който му дава и своето име.

Завърнал се в България, от есента на 1899 г. йеродякон Борис става учител-
възпитател в Самоковското богословско училище до неговото пренасяне в София8. Тук
една година той служи в новооткритата Софийска духовна семинария. Междувременно
на 27 юли 1901 г. е ръкоположен за йеромонах от Самоковския митрополит Доситей.
Качествата му на способен и даровит духовник скоро са забелязани и Екзарх Йосиф го
повиква в Цариград за свой протосингел. На 7 август 1903 г. той заминава през Варна
за отоманската столица9.

Още незаел новата си длъжност, йеромонах Борис на свой ред поема
ангажименти да подпомага даровити младежи. Във Варна той се среща с Инокентий
Софийски, който по това време учи в Симферопол и няма достатъчно средства за
препитаване. Бъдещият протосингел на Екзархията го съветва да му напише
официална молба, а той от своя страна ще направи потребното. “Писах му, като му
съобщих, че след завършването на семинарията, ще се посветя на монашеското
звание и ще остана да служа под ведомството на Българската екзархия” – казва
Инокентий10.

Преди да отпътува за Цариград, йеромонах Борис има среща и с Варненски и
Преславски митрополит Симеон. Последният му възлага важна мисия, свързана с
потопените в кръв македонски и тракийски краища следствие на въстанието. Още с
пристигането си в Орта кьой той предава заръките на варненския владика и в писмо до
него от 12 август 1903 г. му пише:

„Идеята за депутацията е добра. Тя се налага особено в днешните минути,
когато сериозна опасност заплашва не само благочестивото българско население
във вилаетите, но и самата негова праотеческа православна вяра. Предвид на това
църквата, верна на традициите и на дълга си, не трябва да се дели от народа, и
следователно, не трябва да отклони и участието си в депутацията.

Не може да се предрече ще има ли съществен резултат мисията на
депутацията. Невъзможно и неудобно е да се направи и предварителен сондаж по
нейната мисия, за да се предвиди, може ли да се очаква нещо и какво именно.
Положението, обаче, е такова, че трябва да се опитат всички средства и пътища,
за да се осветят известните кръгове и да се накарат, ако е възможно, да променят
своето фатално становище по работите. Ето защо идеята за депутацията
трябва да се опита като едно средство. Ако опитът не се увенчае със сполука,
каквато се очаква, ще доказва поне усилията на представителите на църквата и на
народа да изпълнят до край своя дълг.

Официалното положение, което Ваше Високопреосвещенство имате, ще
обърне, не ще дума, вниманието на заинтересуваните тук кръгове, ала това
трябва да държи последньо место в съображенията и решенията на църквата”11.

8 Архимандрит Инокентий Софийски. Дневници I. Изд. МС. Варна, 2008, с. 13.
9 Църковна летопис. - в. Църковен вестник, год. IV, бр. 34 от 22 август 1903, с.8.
10 Архимандрит Инокентий Софийски. Дневници I. Изд. МС. Варна, 2008, с. 26.
11 НАБАН. Ф. 144 к, оп. 1, а.е. 253, л. 1-2.
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С оглед на кризисната ситуация и натискът на Великите сили над Високата порта
за реформи,  дипломатическите контакти на Екзархията се засилват. Това позволява на
новия протосингел да се запознае с някои от видните чужденци, акредитирани в
отоманската столица. Така например по случай годишнината от възшествието на
руския цар  на престола, на 21 октомври 1903 г. в параклиса на руското посолство в
Бююк дере е отслужена тържествено Божествена литургия, последвана от
благодарствен молебен. От страна на Българската екзархия  на службата присъства
йеромонах Борис, придружен от йеродякон Горазд. Владеещ добре руски език, след
отпуст на църква отец Борис изказва пред руския посланик Зиновиев благопожеланията
на Екзарх Йосиф12. Отново в параклиса на руското посолство на 4 април 1904 г. е
отслужена панихида за упокоение душите на загиналите в парахода „Петропавловск”
руски герои. На панихидата присъстват капукехаята на Екзархията Н. Начев, йеродякон
Горазд и архимандрит Борис, като последният изказва съболезнования от името на
Екзарх Йосиф. Обичайно Екзархът използва посредничеството на архимандрита и
дякона, за да поднесе поздравленията си по случай Нова година не само на руския
посланик, а и на българския княжески агент в Цариград по това време – Гр. Начевич.

Освен с русите, архимандрит Борис установява контакти и с арменците,
пребиваващи в отоманската столица. Така например на 6 януари 1904 г., по случай
арменогрегорианския празник Рождество Христово и Богоявление, поздравленията към
Патриарх Орманиан са предадени отново чрез протосингела архимандрит Борис и
екзархийския капукехая Начов13. Последните двама по протокол присъстват на 27
октомври 1903 г. в английското посолство, за да поднесат на посланика О’Конър
благопожелания по случай годишнината от рождението на английския крал Едуард
VII14.

Усърдната дейност на новия протосингел скоро добива и други измерения. На 9
декември 1903 г. с писмо № 934 Екзарх Йосиф, след като изброява неговите заслуги и
подчертава важността на заемания пост, ходатайства йеромонах Борис да бъде
произведен в архимандритски чин. Синодът уважава молбата и дава своето съгласие.
На Богоявление Екархът отслужва Божествена литургия в съслужение с екзархийското
духовенство, като преди лутургията произвежда протосингела в архимандритски сан15.

Църковните хроники са запечатали, макар и в доста пестелив вид, отделни
моменти от живота на българската колония в Цариград. Обикновено това са събития,
свързани с големи църковни празници, какъвто е например Рождество Христово. На
втория ден от празника по традиция всяка година в екзархийския параклис се чества и
именния ден на Екзарх Йосиф. След пристигането си в отоманската столица
протосингелът редовно извършва съслужение с някой от по-висшата духовна йерархия,
като например ректорът на Духовната семинария епископ Неофит. На такива тържества
задължително присъства целия персонал на българското дипломатическо тяло,
докторския персонал от болницата „Евлоги Георгиев”, всички екзархийски чиновници и
учители от българските училища, самите ученици и много българи. Не рядко при такива
случаи срещаме името на отец Борис, който поднася приветствия от страна на
чиновниците и служащите в екзархийската канцелария. В задълженията на
протосингела влиза и контролът върху учебния процес в Духовната семинария.
Архимандрит Борис често посещава отделните класове, за да оцени начина на
преподаване в тях. Името му се среща и на годишните изпити, които по стара
българска традиция се провеждат тържествено и открито.

12 Честитявания и благопожелания. - в. Църковен вестник, год. IV, бр. 44 от 31 октомври 1903,
с.11.
13 Н. Блаженство Екзарха. - в. Църковен вестник, год. V, бр. 4 от 23 януари 1904, с. 50.
14 Честитявания и благопожелания. - в. Църковен вестник, год. IV, бр. 44 от 31 октомври 1903, с.
11.
15 Новопроизведен. - в. Църковен вестник, год. V, бр. 4 от 23 януари 1904, с. 50.
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Архимандрит Борис преживява и едно от доста драматичните събития в живота
на Българската екзархия – пожарът в канцеларията на екзархийското ведомство,
избухнал на 5 срещу 6 декември 1904 г. Пожарът е причинен от подпалени сажди в
задния комин на зданието и усилията да бъде потушен остават напразни16. Огънят
започва от най-горния четвърти етаж, където се помещава редакцията на вестник
„Вести” и екзархийската библиотека. Книгите и вестниците подхранват допълнително
стихията, която обхваща бързо целия етаж. От него и от третия етаж почти нищо не
може да се спаси. Цялата архива на Училищния отдел на третия етаж изгаря. По-
голямата част от архива на Духовния отдел, помещавана на втория етаж е спасена, а
също и библиотеката на първия етаж. Те са изхвъряни през прозорците в градината, а
после са пренесени в екзархийския дом. Някои от най-важните и ценни документи
остават невредими. Пропадат завинаги обаче ценните дикументи за просветното дело
във вилаетите17.

За ангажиментите на протосингела и извънредната му претрупаност с работа
съдим от едно негово писмо до отец Инокентий Софийски, в което той между другото
му пише следното: „Ваше преподобие, любезний отец Инокентий, Получих всички
Ваши писма, за които ме укорявате, че не съм Ви отговорил. Моля, не ми се толкова
сърдете. Не тълкувайте криво мълчанието ми, то не е нито от лоши чувства към
Вас, нито от леност и нехайство. Причината за това, гдето тъй закъснявам с
отговорите си на писмата не само на добри приятели, като Вас, но дори и на
родителите си, е в отрупаността ми с работа, особено сега, когато Негово
Блаженство се тъкмеше за път в Европа, за гдето заминава днес. Вярвайте, че и
настоящето Ви пиша под голям натиск на различни поръчения, изпълнения и пр.”18

През следващата година животът в Цариград е наситен с не по-малко
драматизъм и напрежение. На 8 юли 1905 г., по време на селямлъка, в двореца
„Илдъзкьошк” е извършен атентат. Това дава повод на турската полиция да извърши
арести на много българи. Екзархията се опитва да помогне на всеки един от тях. В
ареста без причина попада и отец Инокентий Софийски, който в характерния за него
претенциозен стил обвинява всички за сполетялото го нещастие и бърза да напусне
ведомството и да избяга в България. Напрежението у архимандрит Борис е не по-малко
голямо, защото в писмата си до него, след успешното освобождаване на Инокентий,
той му казва: „Не мислете, че ние тук лежим на памук. Навсякъде са арести, обиски и
побоища. Не е време да поставяте условия и да се сърдите например, че Начев не ви
е освободил от ареста, защото по същото време и той беше арестуван. Надявам
се, че ще ме послушате”. Инокентий обаче дезертира от поста си и става протосингел
на Старозагорска митрополия. Архимандрит Борис остава да служи на каузата на
поробените българи от вилаетите.

През лятото на 1907 г. виждаме архимандрит Борис в София, където той е
изпратен като официален представител на Екзарх Йосиф на тържествата по случай 20-
годишния юбилей от възкачването на княз Фердинанд на трона19. За жалост не всички
негови командировки в Княжеството са свързани с такива представителни функции.
Само две години по-късно той отново ще се озове в родината, този път в родния град
Стара Загора, за да вземе последно сбогом от обичната си майка. Ето как е запечатил в
своя „Дневник” тези трагични дни архимандрит Инокентий, който на 15 ноември 1909 г.
пише: „След 4 часа отидох у дома на архимандрита Бориса, който бе пристигнал от
Цариград, по случай смъртта на майка си, за да му изкажа съболезнования”20. На

16  Протокол № 8 от 24.03.1905 г. на н.с. на Св. Синод, § 5.
17 Георгиев, В., Ст. Трифонов. Екзарх Български Йосиф I. Писма и доклади. С., 1994, с. 220-
221.
18 Архимандрит Инокентий Софийски. Дневници I. Изд. МС. Варна, 2008, с. 41.
19 Български екзарх Йосиф I. Дневник. Текст, коментар и бележки  Хр. Темелски. Унив. изд. С.,
1992, с. 645, 649.
20 Архимандрит Инокентий Софийски. Дневници I. Изд. МС. Варна, 2008, с. 76.
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другия ден двамата извършват опелото на Анастасия Георгиева в храма „Св. Троица”,
като Инокентий държи надгробно слово. На 21 ноември 1909 г. виждаме архимандрит
Борис на обяд при митрополит Методий Старозагорски, на който присъстват освен
архимандрит Инокентий и видните старозагорски общественици Петър Иванов и Атанас
Илиев.

Анастасия Георгиева не доживява да види сина си на върха на неговата духовна
кариера. Само година по-късно, на 6 август 1910 г. архимандрит Борис е хиротонисан в
епископски сан с титлата „Моравски” в българския храм „Св. Стефан” в Цариград21.
Оттук започва неговата кариера на висш духовник. Още същата година, на 16 ноември
1910 г. в Синода в София е изслушано писмо на Българската екзархия под № 2031 от
12 ноември 1910 г., в което Екзархът съобщава, че на 3 октомври 1910 г. е бил
произведен избор за овдовялата Охридска епархия. От номинираните трима кандидати
– Моравски епископ Борис, управляващият Серска епархия архимандрит Иларион и
управляващият Костурска епархия йеромонах Панарет, първият получава най-много
гласове – 14 от толкова души гласоподаватели. Поради това Смесеният Екзархийски
съвет го прогласил за избран. Тъй като по това време повечето от синодалните
митрополити вече са в отпуск по епархиите си, по покана на Екзарха те изпращат вота
си по пощата в запечатан плик. На 7 ноември 1910 г. Екзарх Йосиф, заедно със
синодалният архиерей Струмишки Герасим, отварят изборните бюлетини и в
присъствието на членовете на Екзархийския съвет канонически избират за Охридски
митрополит Моравският епископ Борис. Това е съобщено както на избрания, така и на
наместника на Охридската епархия. След тази процедура е издаден императорски
султански берат и новият митрополит трябвало да замине за епархията си. Пречките
обаче идват не оттам, откъдето се очакват.

Според изричното постановление на чл. 53 от Приспособения в Отоманската
империя Екзархийски устав, каноническото избиране на един от прогласените за
законно избрани от клира и народа на епархията за достойни приемници на овдовелия
митрополитски престол, се извършва в църква от Св. Синод, в присъствието на
Екзархийския съвет. Синодът в София намира, че „това постановление от устава не
е спазено по отношение каноническото избиране на кириарха на Охридския престол”.
В този избор Синодът при Екзархията не е бил в пълен състав,  „а само това
обстоятелство отнима характера му на законно учредено управително тяло”. При
тогавашните сравнително бързи съобщения отсъстващите синодални членове е могло
да бъдат извикани и Синодът да участва в канонизацията в пълен състав, така както
постановяват 24 правило от Първия вселенски събор и правило 19 и 23 от
Антиохийския събор. Не е имало никаква нужда да се иска по пълномощие гласа на
отсъстващите архиереи, защото няма на лице никакви препятствия за идването им в
Цариград, а и Уставът не предвижда подобно нещо. „Като констатира всичко това,
Синодът реши да се попита Негово Блаженство, не намира ли, че при
обстоятелствата, при които е извършено канонизирането на Охридския
митрополит, е станало едно нарушение на устава и каноните и кои са мотивите на
това?”22

Тоза казус събужда един стар дебат в Синода в София, от където нееднократно
обвиняват Екзарх Йосиф в стремеж за самолично управление и в нежелание да свика
Синод и Смесен съвет при Екзархията в Цариград. Тъй като и двете управителни тела
ги има посочени както във фермана, така и в утвърдената част от Екзархийския устав,
те могат да се свикват без каквито и да било пречки от страна на турската власт. Така
например през 1898 г. Екзархът извиква в Цариград Григорий Пелагонийски и
Авксентий Велешки и работи с тях няколко месеца, без никакво възражение от страна
на властите. „Тежненията на Негово Блаженство да управлява църквата еднолично

21 Цацов, Б. Архиереите на Българската православна църква. Биографичен сборник. Princeps.
С., 2003, с. 287.
22 Протокол  № 55 от 16.11.1910 г. на н.с. на Св. Синод, § 1.
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се потвърждават и от това, че и тогава дори, когато той е имал пълна
възможност да постъпва според наредбите на свещените канони и екзархийския
устав, той е пренебрегвал последните. Такива са случаите с премещаването на
митрополита Синесия от Охрид в Скопие, на митрополита Авксентия – от Велес в
Битоля, както и най-пресния случай по каноническия избор на нинешния Охридски
митрополит” – заключават синодалните в София23.

От Екзархията имат своите възражения, които са изложени в писмо № 1404 от 14
февруари 1911 г. В него се подчертават редица „важни обстоятелства и
съображения”, които са наложили изборът да стане колкото е възможно по-скоро.
Изтъкват се и други „частни” причини, които изисквали митрополитите да останат по
епархиите си – сръбската пропаганда, усилията на вилаетските власти да суспендират
привилегиите на Екзархията, нуждата от архиерейска бдителност по прилагането на
закона за спорните църкви. Освен това има и позоваване на съществуващата практика
и улесненията на 4-то апостолско правило на Антиохийския събор. Тези и редица други
причини заставили канонизирането на новоизбрания Охридски мирополит да стане при
отсъствието на някои архиереи, които дали писменото си съгласие за това. От София
обаче продължават да смятат, че „всички резони, които Негово Блаженство навежда в
горното си писмо, не оправдават ни най-малко допуснатото нарушение на
Екзархийския устав по канонизирането на Охридския митрополит, защото според
същия устав св. Синод при Екзарха заседава постоянно и защото синодалните
митрополити у вилаетите и по-рано, кога стояха постоянно в епархиите си, нищо
не принесоха за изменение на положението. При днешните пътни улеснения те
можеха да отидат в Цариград за 4-5 дни. Наведеното правило 4 от I Вселенски
събор изисква да присъстват най-малко трима архиереи.”24

Веднага след това следва и второ нарушение от страна на Екзархията. С писмо
№ 2012 от 16 ноември 1911 г. от Цариград съобщават, че на 14 ноември е станал избор
на нов синодален член на мястото на Иларион, чиято служба изтичала на 19 същия
месец. На негово място е избран Охридски Борис. Синодът в София обръща внимание
на Екзарх Йосиф, че избирането на Охридски Борис за член на Синода е несъобразно с
чл. 28 от Екзархийския устав, защото той не е управлявал 4 години епархия25.

Независимо от горните възражения, някои митрополити от България, като
например Старозагорския, още на 15 октомври 1910 г. бързат да поздравят Моравски
Борис с избора. В отговора си до владиката Методи Кусев, Борис Охридски като
споделя, че умишлено е замълчал доста дълго време, защото каноническият му избор
още не е бил станал, добавя следното: „Сега вече, след като и този завършителен в
процедурата на избора акт се свърши и бидох аз, недостойният призван да приема
жребия на служението в Охрид, спеша да изкажа на Ваше Високопреосвещенство
своята вседушевна и признателна благодарност за вниманието, поздравите и
добрите пожелания, с които ме удостоихте по този случай”26. Борис си припомня
миналото и личното участие на Методи Кусевич в „устроението на моето положение”,
което го кара да изпитва чувства на особена признателност и „благодарна памет” към
своя благодетел и бърза да го увери в своята преданост. „Аз съм Ваше духовно чедо и
послушник и всеки път с готовност ще изслушвам Вашите многополезни за мене
съвети и упътвания” – споделя той със своя старец. Затова се надява и за в бъдеще
да бъде удостояван с ръкописните му наставления, които с благодарност да прочита27.

23 Протокол  № 20 от 24.05.1911 г. на н.с. на Св. Синод, § 1.
24 Протокол  № 24 от 02.06.1911 г. на н.с. на Св. Синод, 4.
25 Протокол  № 70 от 05.12.1911 г. на н.с. на Св. Синод, § 2.
26 ЦДА. Ф. 420 к, оп. 2, а.е. 116, л. 2. Ръкопис, оригинал.
27 Пасков, Ил. Архивен фонд „Митрополит Методий Кусевич”. Обзор. – В: Заветът на мирополит
Методий Кусев. Доклади на юбилейна конференция „160 г. от рождението на митрополит
Методий Кусев”. С., б.д., с. 73.
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В крайна сметка новият владика потегля за епархията си, изпратен от Екзарх
Йосиф с думите: „Иди в този красив външно и вътрешно град, иди под свещената
сянка на светаго Климента, Охридския чудотворец, на светаго преподобни Наума,
също Охридски чудотворец, за да допълниш и доразвиеш голямото любознание,
което носи твоята душа, и да просветиш това паство, за да остане тъй, както е
било и е – завинаги вярно на свещените завети на тези два големи стълба, върху
които се изгради нашата класическа старобългарска писменост и духовна
книжнина”28.

Не било съдено на новия владика да управлява дълго епархията си. След
голямата еуфория от Балканския съюз и първите победи бързо идва отрезвяването.
Още преди подписването на Лондонския мир сръбските военни власти започват
обезбългаряването на завзетите от тях територии, като прогонват българското
духовенство от македонските епархии. В една дописка на вестник „Утро” четем
следното: „Вчера пристигнаха в Одеса българските митрополити Т. В.
Преосвещенства Авксенти Битолски и Борис Охридски.  Те бяха екстрадирани от
сръбските власти, които заемат областите на техните епархии. Двамата
митрополити били принудени да отидат до Пирея, където се качили на кораба, с
който пристигнаха в Одеса. Още същата вечер на своето пристигане те разказаха
за много арести, на които са били свидетели и споменаха, че имат много
доказателства”.

След Междусъюзническата война и сключването на 28 юли 1913 г. на
Букурещкия договор, под екзархийска власт остава само Маронийска епархия в
Западна Тракия29. По предложение на Екзарха за управляващ с център Гюмюрджина е
определен Борис Охридски, като за негови помощници са посочени Драговитийски
Йосиф за викарий в Дедеагач и Нишавски епископ Иларион за викарий в Скече. По
съвет на Методи Кусев за протосингел на митрополит Борис е назначен йеромонах
Инокентий Софийски. През м. ноември 1913 г. митрополит Борис заминава за новата си
епархия. Тук той остава до 1915 г., когато за последен път се завръща при любимото си
паство в Охрид, за да го напусне завинаги след поредната неуспешна за България
война през 1918 г.

Завръщайки се в София, митрополит Борис е избран за член на Св. Синод,
където взема дейно участие във Втория Църковно-народен събор през 1921-1922 г.
Активна е и дейността му в проповедническата комисия, в комисията по
благотворителната дейност на църквата, както и работата му по нов превод на
Библията. След смъртта на екзархийския заместник Мелетий Велешки, Синодът избира
за нов такъв Борис Охридски, който отговаря на изискваните от турските закони
условия. Така в периода от 1924 до 1936 г. Борис Охридски се озовава отново в
Цариград, където полага грижи за съхраняване на малкото оцелели екзархийски
български духовни огнища. Основна грижа за него са училищата, както и съхраняването
на екзархийските имоти, някои от които по това време са унищожени или присвоени от
турските власти.

Завърнал се в България през 1936 г., Борис Охридски заедно със своя стар
приятел Левкийски епископ Варлаам се оттеглят в Риската света обител. Тук съставя
последния си книжовен труд – “Молитвено съкровище”, издаден с негови средства
малко преди смъртта му.

Страдащ цял живот от тежко бъбречно заболяване, което постепенно влошава
цялото му здравословно състояние, през есента на 1938 г. митрополит Борис е
настанен в санаториума на д-р хаджи Иванов край Владая. Въпреки полаганите за него

28 Стефан Софийски. Надгробна реч. – в. Църковен вестник, год. 39, бр. 41 от 4 октомври 1938,
с. 477-478. Същото повторено в Тодоров, Ст. Митрополит Борис Охридски. – в. Църковен
вестник, год. XCIX, бр. 21 от 1-15 ноември 1998, с. 8.
29 Асенов, Б. Българската православна църква от Освобождението до 1944 г. – Родина, 1996,
кн. 2, с. 122.
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грижи той бързо развива белодробна туберкулоза и на 22 октомври 1938 г., събота,
привечер в пълно съзнание – „просейки и давайки прошка на всички”, склапя завинаги
очи30.  На другия ден,  23  октомври,  в неделя,  тленните му останки са пренесени от
Владая в София и поставени в катедралната църква „Св. Неделя”. В 5 ч. сл. пладне,
при голямо стечение на народ, е извършена панихида от синодалните митрополити
Видински Неофит – наместник-председател на Синода, Софийски Стефан,
Старозагорски Павел и Врачански Паисий, както и от Смоленски епископ Евлогий,
секретар на Синода.31 Некролози са издадени от името на Св. Синод, от Охридското
благотворително братство, Илинденската организация и други сдружения. Опелото и
погребението се извършват в понеделник в 2 ч. сл. обяд от синодалните архиереи -
Видински Неофит, Софийски Стефан, Старозагорски Павел, Врачански Паисий,
Търновски Софроний и Ловчански Антим, както и от епископите Харитон и Евлогий и от
15 свещеници от софийския клир, в съпровод на хора на Софийската духовна
семинария. На опелото присъстват като представители на царя г. Хаджиев и майор
Бърдаров, наред с Охридското братство и Илинденската организация, както и много
почитатели на покойника. За делото и заслугите му прочувствена надгробна реч
произнася Стефан Софийски, който подчертава голямата загуба за Българската църква
със смъртта на „тоя даровит, способен и трудолюбив йерарх”. Столичните вестници
излизат с траурни заглавия “Камбаните на Охрид плачат”. Така завършва земния си
път старозагорецът Борис Охридски – последният български владика в Македония.

30 Тодоров, Ст. Митрополит Борис Охридски. – в. Църковен вестник, год. XCIX, бр. 21 от 1-15
ноември 1998, с. 8.
31 Хроника. – в. Народен страж, год. 20, брой 17 и 18 от 1 ноември 1938, с. 24.
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САПУНДЖИ ИВАН ОТ ЕСКИ ДЖУМАЯ
(или как се става капиталист в следосвобожденска България)

Тоня Любенова

След Освобождението на България през 1878 г. се оказва, че в новосъздаденото
Княжество България има достатъчно добри условия за обособяването на една нова
обществена прослойка – тази на заможните земевладелци и производители, която
установява капиталистическите производствени отношения в страната. В болшинството
си това са довчерашните занаятчии, търговци и дребни стокопроизводители, които
намират нови възможности за развитие на своята дейност в т. нар. период на
първоначално натрупване на капитал. Благодарение на своята предприемчивост и на
икономическите предпоставки в следосвобожденска България, когато аграрният
преврат слага край на османското феодално господство, те съумяват да се превърнат в
гръбнак на местната и респективно – на националната икономика. Дълго време
историческата наука остава длъжна към тези предприемчиви земевладелци и
стокопроизводители, поставяйки ги под общ знаменател с лихварите, зеленичарите и с
някои незаконно облагодетелствали се новобогаташи. Обективността предполага да се
подчертае, че тези носители на капиталистическия начин на земеделско стопанство не
са по-малко личности от българските военни и политически мъже или пък от културните
дейци и хората на науката, защото те също създават и поставят основи – тези на
парично-стоковите форми на развитие на българското стопанство и то след един пет
вековен период на феодална икономическа система. Именно чрез тях –
индустриалците и, разбира се, с помощта на държавата, България постепенно се
превръща в „икономическото чудо” на Европа през първите десет години на ХХ век.
Една от тези основополагащи за развитието на България и в частност – на Ески Джумая
(Търговище) личности е производителят на сапун Иван Райков Сапунджиев, който само
за две десетилетия след Освобождението се превръща от обикновен сапунджия-
преселник от Балкана, в крупен земевладелец, производител, търговец и благодетел на
град Търговище.

Основните източници за дейността на Иван Сапунджиев са над дузината
документи – предимно продавателни актове, актове за притежание, записи,
удостоверения и пр.,  съхранявани във фонда на отдел „Нова история”  в РИМ –
Търговище1, спомените на неговите наследници2 и някои публикации3, свързани с
неговата обществена дейност преди и след Освобождението.

Стопанското развитие на град Търговище и на прилежащите му административни
територии в периода след Освобождението е една незначителна част от общия
икономически процес, характерен като цяло за България. От друга страна то играе
ролята на свързващо звено при формирането на цялостната картина за състоянието на
родната икономика през посочения период.

Стопанският живот в този средно голям за тогавашните стандарти околийски
център4  е динамичен, разнообразен и по своему интересен, но за съжаление поради
ред причини не е проучван досега. Още в самото начало трябва да се уточни, че градът

1 РИМ-Търговище, Осн.ф., Инв. № 11-22 И; 25-26 И; 4527 И; 4551 И
2 РИМ-Търговище, Ф. Спомени, Инв. № 929 – 230.
3 Халаджов, Ив. Освобождението на град Търговище. - Знаме (Търговище), бр. 9 от 1 февруари
1991 г.
4 Град Ески Джумая (Търговище) след Освобождението наброява 9 197 души (1880 г.) и по този
показател се нарежда на 23-то място в страната. От неговия тип са Добрич, Разград,
Кюстендил и др. български градове
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никога не се превръща в голям промишлен или производствен център от типа на
Габрово, Сливен, Пловдив и др. индустриални средища в страната. Ориенталските
традиции и навици, останали в наследство от силното турско присъствие в региона, са
твърде осезаеми по отношение на производствените и стоково-паричните отношения в
града, които са на ниво домашно производство и реализация на продукцията най- вече
на местните пазари, поради което крупни промишлени предприятия не се създават. Все
пак градът не остава встрани от общите тенденции за страната.

Наред с политическото освобождение на народа след Руско-турската
освободителна война се извършват дълбоки революционни преобразования в неговия
икономически и социален живот, изразяващи се в премахването на господстващата
османска феодална система и в разчистването на пътя за развитие и утвърждаване на
капиталистическите отношения5. Аграрният въпрос в страната е разрешен като на
мястото на турските едри поземлени имоти се създават множество дребни стопанства,
а двигател на аграрното движение е малоземленото българско население6. Като част
от новообразуваното Княжество България Търговище също е във водовъртежа на тези
процеси. За разлика обаче от другите краища на страната, където аграрният преврат
започва още с навлизането на руските войски откъм р. Дунав през лятото на 1877 г. и
протича стихийно чрез заграбване на изоставените турски земи и имоти7,  то в
Търговищкия регион аграрното движение почти не се проявява през този негов първи
етап поради близостта на града до укрепения четириъгълник Русе – Шумен – Варна –
Силистра, който турската армия задържа в свои ръце до края на войната и се евакуира
едва след подписването на Санстефанския мирен договор.

Аграрният преврат в Търговищкия край не само започва по-късно, но и
продължава по-дълго време в сравнение с Източна Румелия и западните части на
Княжество България, където процесът на раздробяване на бившата турска собственост
продължава до към средата на 80-те год. на ХІХ век. Тук процесът на подмяна на
собствеността е все още активен и през втората половина на 80-те години, даже и през
90-те години, като негов гръбнак са преселниците от Беломорска Тракия, Западните
покрайнини, Македония и по-заможните граждани от Търговище. Причината аграрният
преврат да протече по-спокойно и по-дълго в Североизточна България в сравнение с
другите части на страната е, че тук много турци остават по родните си места след
Освобождението, някои се завръщат след първоначалното стихийно бягство, а трети
по-късно решават да продадат имотите си и да се изселят8.

За кратко време някои по-заможни граждани в Търговище се сдобиват с десетки
недвижими имоти. Сред тях е и търговецът и производител на сапун Иван Райков
Сапунджиев. Той е преселник от с. Дединци, Еленско, където е роден около 1845 г.
Още докато е ученик помага в работилницата на баща си при производството на сапун
и постепенно усвоява занаята сапунджийство. Заедно с братята си събира дървесна
пепел, която се употребява като основа при изработването на сапун. Към нея се
прибавяла животинска мазнина, която пък братята набавят като закупуват добре угоени
кози от съседните села. Лойта използват за направата на сапун, кожите продават, а от
месото приготвят пастарма, която също продават на търговците. Два пъти в годината
за Пролетния и Есенния Ескиджумайски панаир братята натоварват стоката на волски и
биволски коли, тръгват покрай р. Бебровска и р. Джулюница, където се присъединяват
към керван коли на търговци и занаятчии от Габрово, Горна Оряховица, Лясковец и др.
селища, отиващи на панаира в Ески Джумая. Там разпродават стоката, закупуват
животни и пак в керван се връщат в родното си село. Идвайки редовно на панаира Иван
и двама от братята му се запознават с местни хора, сприятеляват се, одобряват живота

5 Хаджиниколов, В., Ст. Цонев, Л. Беров, П. Горанов. Стопанска история. С., 1982, с. 409
6 Хаджиниколов, В., Ст. Цонев и др. Цит. съч., с. 411
7 Натан, Ж. Стопанска история на България. С, 1957, с. 248
8 Тодоров, Н., Д. Ангелов, Б. Цветкова, Л. Радолов и авт.кол. Стопанска история на
България 681 – 1981. С, 1981, с. 223-224
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в града, закупуват имоти и се преселват в Търговище. Тук всички започват да наричат
предприемчивият производител на сапун Сапунджи Иван, който и в двора на новата си
къща на левия бряг на р.Врана изгражда работилница за сапун с навес и складове за
суровината и за изработената стока9. Тук Сапунджи Иван произвежда сапун както
някога при баща си – събраната дървесна пепел се употребява като основа при
определено съотношение с животинската мазнина в специален казан на огън, получава
се сапунена каша,  която се излива в специални дъсчени калъпи.  След като кашата
изстине до определена мекота на сапуна, се нарязва на парчета по исканите размери.
Сапунът се изсушава и се прибира в склада. По този начин той сам осъществява един
затворен цикъл на производство – от суровината до пазара, който все още е на ниво
домашна индустрия. И в Търговище Сапунджи Иван купувал животни – за мазнина, а
кожата и пастърмата продава на търговците10.

С честни отношения в търговията и с упорит труд в производството той
постепенно се замогва и спечелва доверието на местните хора. Избран е за член на
църковното настоятелство, в чиито архиви е записан с името Иван Райков, прави
дарения на църквата и на училището. По време на освобождението на град Търговище
през месец януари 1878 г., когато турската войска се изтегля, а башибозука остава да
безчинства сред местното население, в резултат на което градът дава повече от 450
жертви, една група българи, между които и Сапунджи Иван, организират защитата на
махала „Варуш” с кремъклии пушки. А когато виждат, че положението вече става
неудържимо, той и още няколко смели мъже отиват пеш през прохода Боаза до Осман
пазар (Омуртаг), където викат руските войски на помощ срещу башибозука11. Така
благодарение на тях Ески Джумая е спасен от опасността да се превърне във втори
Батак, което е било въпрос на часове.

След Освобождението Иван Райков Сапунджиев се замогва още повече предвид
създалите се благоприятни икономически условия за това в младото Българско
княжество. Той започва да изкупува на изключително ниски цени редица имоти на
задлъжнели към Земеделската каса кредитоискатели и най-вече на заминаващите от
региона турци12.  По този начин за кратко време успява да натрупа достатъчно земи и
имоти – 34 ниви, 6 ливади, 2 лозя, 2 дворни места, 1 дюкян, 1 къща и 1 воденица, които
му позволяват да се превърне в един крупен земевладелец и стокопроизводител13. На
около два километра западно от града, в местността „Чаирлъка” („Ливадите”), той
закупува воденица, която всички започват да наричат Ивановата воденица и ливадите
около нея14. През 1890 г. закупува на търг имот срещу дълг към Земеделската каса –
дюкян в чаршията в центъра на Ески Джумая, където всъщност реализира
произведената от него продукция – сапун, пастърма, брашно15. Ето как в годините на
първоначално натрупване на капитал един производител занаятчия с предприемчив ум
успява да се изгради като един нов тип субект на местния пазар в края на ХІХ век – т.
нар. капиталист, или както днес се нарича – бизнесмен, и същевременно да устои на
конкуренцията, разширявайки още повече своята дейност. Негови са думите, които
често казва на децата си, че „човек трябва да има първо земя, после стока и след това
пари”16. Тази последователност е закономерност при него. Доказателство за това са

9 РИМ-Търговище. Ф. Спомени, Инв. № 930 – Спомени на Тодор Стайчев Сапунджиев за Иван
Райков Сапунджиев
10 Пак там
11 Халаджов, Ив. Освобождението на град Търговище. – Знаме, бр. 9 от 1 февруари 1991 г.
12 РИМ-Търговище.  Осн.  Ф.  Инв.  № 21  И,  5275  И.  Запис за продажба на нива –  1886  г.   и
Удостоверение от Земеделската каса – 1894 г.
13 Пак там. Осн. Ф. Инв. № 11 – 22 И
14 Пак там. Осн. Ф. Инв. № 4551 И – Акт за притежание на воденица
15 Пак там. Осн. Ф. Инв. № 25 – 26 И
16 Пак там. Ф. Спомени. Инв. № 929. Спомени на Наталия Сапунджиева  Дървова за
Сапунджиевия род
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десетките имоти, които успява да закупи през 80-те и 90-те год. на ХІХ век. Пак с тази
мисъл той закупува дворно място около декар в центъра на Търговище, на което през
1888-1890 г. построява със собствени средства обществена баня, просъществувала
близо век и представляваща архитектурна забележителност в града. Сградата е
единствената с кубета вместо покрив, откъдето през прозорчета влиза дневна светлина
в трите къпални и съблекалнята. Стените са измазани със специална
водонепропускаща мазилка от счукани на пясък керемиди, гасена вар и зехтин, смесени
в определено съотношение. Непосредствено до банята се намира помещението с
огнището, резервоари за топла и студена вода, места за дневен разход на дърва за
горене и в средата на пода зидан кладенец, от който се черпи вода за банята17. И тук
отново излиза на преден план прозорливостта на предприемача, който се решава да
инвестира в нещо толкова значимо и необходимо за гражданите на Ески Джумая,
каквото е банята. Прозорливостта се състои в това, че Иван Сапунджиев влага толкова
много средства в един такъв проект не просто от хуманност, а от осъзнатата двойна
полза – за гражданите и за самия него. Личната му полза се изразява в това, че от
получаваната дървесна пепел вследствие изгарянето на дървата за сгряване на водата
в банята, той има в изобилие суровина за производството на сапун, което си остава
основното негово занимание.

Иван Райков Сапунджиев се жени за джумалийка Недка, от която има шест деца
– трима сина и три дъщери. Успява да осигури бъдещето на всичките, с изключение на
единия от синовете му, който умира млад. Злощастната природна катастрофа от 1914
г., сполетяла Ески Джумая, когато водите на р. Врана отнасят половината град, засяга в
пълна степен и него. Къщата, работилницата, навеса, складовете са унищожени. Дори
самият Иван Сапунджиев едва спасява живота си от това стихийно наводнение, в което
смъртта си намират около 200 души от Ески Джумая18. Приютява се временно при
роднини, след което си построява малка къща в двора на банята. След дълго
боледуване умира през август 1927 г.19

Историята на град Търговище е длъжна към неговата личност.  Той е един от
първите предприемчиви хора и благодетели на града, решил да дойде и да остане тук в
едно ново време на строителство на „Съвременна България”.

17 Пак там. Ф. Спомени. Инв. № 930 – Спомени на Тодор Стайчев Сапунджиев за Иван Райков
Сапунджиев
18 Любенова, Т. Катастрофалното наводнение в Ески Джумая (6 юли 1914 година). - В:
Известия на Исторически музей - Търговище. Т. ІІ. Търговище, 2009, с. 226-240
19 РИМ-Търговище. Ф. Спомени, Инв. № 930 – Спомени на Тодор Стайчев Сапунджиев за Иван
Райков Сапунджиев
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Сапунджи Иван

Фамилията на Иван Сапунджиев
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ИВАН ШИШМАНОВ И БЪЛГАРИТЕ ОТ УКРАЙНА

Инна Манасиева

Първата световна война е преломно събитие в историята на Европа. Тя оказва
трайно влияние върху съдбините както на България, така и на Украйна. България се
включва във войната с цел да реши въпроса за националното си обединение. В
Украйна, която е част от Руската империя, антиукраинската политика, засилваща се в
годините на войната, предизвиква нарастване на националноосвободителното
движение. В началото на 1917 г. то придобива невиждан размах и довежда до началото
на украинската революция. През ноември 1917 г. е провъзгласено създаването на
Украинската народна република (УНР) с правата на автономна република в рамките на
Русия, а в началото на 1918 г. Украйна обявява своята независимост.

Най-пълни сведения за населението в Украйна преди революцията, датирани от
1914 г., са представени в книгата на М. Шаповал “Великата революция и украинската
освободителна програма”. От 46,01 млн. жители в Украйна украинците са 32,66 млн.
или 71 %, руснаците – 5,37 млн. или 11,7%, поляците – 2,08 млн. или 4,5%, евреите –
3,8 млн. или 8,2%, немците – 871 хил. или 1,9%, румънците (молдованците) – 435 хил.
или 0,9%, гърците – 104,7 хил. или 0,2%, арменците – 39,4 хил. или 0,1%.
Представителите на другите националности съставят заедно малко повече от един
процент 1.  Българите в Украйна са над 300  хил.  и живеят в Бесарабия,  областта с
разнородно по етническия си състав население, където те са около 5,3 %.2. Българите
населяват компактно Южна Бесарабия (Измаилска, Кагулска, Комратска, Бендерска и
Акерманска околии). Също така българската диаспора заема редица други райони на
Бесарабия и земите на Приазовието. Освен това в южната част на Украйна пребивават
и поданиците на България. Това са градинарите, които още преди започването на
Първата световна война пристигат в Руската империя и се настаняват в южните райони
на Украйна, главно в местността “Пересип” при град Одеса, където наемат земята от
Градската управа.

Многонационалният състав на населението в Украйна и националният фактор в
националноосвободителното движение имат определящо значение за
междунационалните отношения в украинските земи и стоят в основата на украинската
национална програма. Принципите на националната политика на Украинската народна
република спрямо другите народи, живеещи в Украйна определя идеологът на
украинското национално движение и председателят на Централната рада (украинският
парламент) М. Грушевски: “Пълнотата на националния живот, към която ние се стремим
за украинския народ, не трябва да потопява другите народности и да ограничава
тяхната борба за свободното развитие на културната и националната им стихия. Не за
това цели поколения се бориха и страдаха за правата на нашия народ… да потъпкваме
другите народности, да господстваме над националните малцинства на великата
украинска земя”3. Предвижда се националните малцинства да имат пропорционално
представителство в украинските автономни органи. Езикът им трябва да бъде приет в
отношенията с правителството и органите на самоуправлението в окръзите, компактно
населени с националните малцинства. Украинският училищен съвет трябва да се
погрижи учениците от всяка народност да имат възможност да се обучават на родния
си език. Всички национални и религиозни групи трябва да имат правото да създават

1 Шаповал, М. “Велика революція і українська визвольна програма”. Прага. 1928. с. 15
2 Пенчиков, К. Международният отзвук на Татарбунарското въстание през 1924 г.-В: Българите
в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. ІІ. Вел.Търново. 1993 г. с. 217
3 Грушевський, М. Вільна Україна.-В: Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. С.
Грушевського. Київ. 1992. с. 101
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свои културни и религиозни дружества, помощ за които ще получават от автономната
хазна на Украйна 4.

С І, ІІ и ІІІ Универсал (закон с конституционно значение) на Централната рада на
всички народи на Украйна е дадено правото на свободно национално развитие. Самата
Рада е съставена по национален принцип, като 30% от членовете й са представители
на националните малцинства: руснаци, евреи, поляци, немци, молдованци, татари,
белоруси, чехи, гърци, българи и други 5. В началото на 1918 г. е приет закон за
национално-персоналната автономия, който предоставя на руската, еврейската и
полската етнически групи правото на национално-персонална автономия. Белорусите,
чехите, молдованците, немците, татарите, гърците и българите могат да използват това
право, ако съберат по 10 хиляди подписа и подадат съответна молба към Генералния
съд. Всяка национална група има право да създаде собствен национален съюз, който
ще има изключително право да представя тази националност в държавните и
обществените органи 6. Украинският закон за гражданството, приет през март 1918 г.,
дава юридическо основание на всички жители на Украйна независимо от тяхната
национална принадлежност да станат граждани на Украйна.

Правителството на хетман Скоропадски, свалило от власт това на Централната
рада, провежда по-умерена политика спрямо националните малцинства. През май 1918
г. Съветът на министрите на Украинската държава (официалното название на Украйна
по време на управлението на хетман Скоропадски) заявява, че признава правата на
неукраинците, които живеят на територията на Украйна и с уважение се отнася към
тяхната култура. На територията на Украинската държава са отменени законите, които
във връзка с войната ограничават правата на поданиците на Германия, Австро-
Унгария, България и Турция. В края на есента на 1918 г. обаче трите министерства по
националните въпроси са ликвидирани заедно със закона за национално-персоналната
автономия. Декларация на украинската Директория (правителството, дошло на власт
след свалянето на правителството на хетман П. Скоропадски) от декември 1918 г.
потвърждава основоположните принципи на Централната рада в областта на
междунационалните отношения. Въпреки изключително неблагоприятните
международни условия и стопанските трудности правителството на Директорията
отделя средства за неотложните нужди на националните малцинства и обединенията
им, подкрепя дейността на обществените дружества и конкретно колониите на
българите в Киев7.

България е една от първите държави, установила официални дипломатически
отношения с обявилата своята независимост Украйна. За пълномощен министър на
Царство България в Украинската държава е назначен проф. д-р И. Шишманов. Въпреки
че последният не е нито политик, нито дипломат, избирането му за дипломатически
представител на България в Украйна не е случайно. Като зет на М. Драгоманов и
изследовател на българо-украинските връзки през вековете той с правото се смята за
най-голям познавач на Украйна. На 22 март 1918 г. И. Шишманов приема
предложението и от 25 март е назначен за извънреден пратеник и пълномощен
министър на Царство България в Украинската народна република8.

Запознат с провежданата в УНР национална политика, в интервюто си пред
вестник “Камбана” от 13 април 1918 г. Шишманов твърди, че тази свобода, която
Украйна гарантира на малцинствата, позволява на българите да вярват, че ще може да
се направи много и за българските колонии в Украйна, които биха могли да се

4 Пак там, с. 107-108
5 Мироненко, О. Українська Центральна Рада.-В: Етнонаціональний розвиток України. Терміни,
визначення, персоналії. Київ. 1993. с. 393-394
6 Національні союзи в УНР.-В: Українське державотворення. Словник-довідник. Київ. 1997. с.
329-330
7 Рафальський, О. Національні меншини в Україні у ХХ ст. Київ. 2000. с. 91-92
8 ЦДА, ф. 176к, оп. 3,  а. е. 1266, л. 1-3, 41
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превърнат в добри посредници между България и Украйна. “Защо да ги губим? Тази
многомилионна държава (Украйна - бел. авт.) няма нужда да обезличава един
сравнително малък процент от своето население, за да увеличи своя брой. Страдала
сама от гнета на най-безогледната обезличителна политика, Украйна ще бъде
несъмнено толерантна към нашите български колонии независимо от въпроса, кои от
тях ще останат окончателно под нейната власт.”9.

На 21 април 1918 г. И. Шишманов тръгва за Киев, където пристига на 1 май. На 3
май той отива на посещение при временния министър на външните работи на
Украинската държава М. Василенко. Разговорът се върти около бъдещата вътрешна
политика на Украйна. Шишманов не пропуска да разбере мнението на министъра
относно стъпките, които младата държава ще предприеме по отношение на
националния въпрос и получава следния отговор: „Ние няма да бъдем фанатици и да
преследваме другите народности”10.Веднага след това той се среща с министър-
председателя на Украинската държава Ф. Лизогуб, за да обсъдят всички въпроси,
висящи между Украйна и България. И един от въпросите, които И. Шишманов повдига,
е този за състоянието на българските колонии в Украйна11.

Положението на българските колонисти от южните губернии на Руската империя
значително се влошава след включването на България в Първата световна война на
страната на Централните сили. Това превръща България в неприятелска държава,
затова царските власти се опитват да изолират онази част от местните българи, които
поддържат връзките с България и с това предизвикват подозрение. Според данните на
Н. Червенков и И. Грек12. през 1915-1917 г. стотици души са изселени навътре в Русия.
Със специален указ Одеското българско настоятелство е закрито, а имуществото му се
конфискува.

И. Шишманов обръща особено внимание на положението на българите
колонисти, за да им помогне да постигнат отдавна желаната от тях цел българският
език да се преподава като предмет поне в основните им училища. Според
управляващия делата на българското консулство в Одеса Д. Янакиев (след като през
септември 1915 г. дипломатическите отношенията между България и Русия са скъсани,
консулството е затворено, а драгоманът Янакиев остава в Одеса да пази имуществото
и архива), в Одеския район има около 40,000 българи. Те търсят съдействие от
консулството за подпомагане на културното и просветното им развитие и по-конкретно
да им бъде позволено да се отворят в района българските училища и гимназии13.
Преди да замине за Киев, на 30 март 1918 г. И. Шишманов получава писмо от Ив. С.
Тодоров, роден в с. Преслав, Бердянски окръг, но живеещ в България, гр. Радомир. В
писмото се описва положението на училищното дело на българите от Бердянски окръг
(36 български села), Симферополски окръг (4 български села) и Мелитополски окръг (2
села). След преселването си тези българи имат български училища, но след 1878 г.
преподаването в тях става задължително на руски език. В годините след първата руска
революция българите правят опити отново да въведат български език в училищата, но
не успяват. Учители, българи по произход, създават свое дружество, което има за цел
побългаряване на училищата, но то е разтурено, а членовете му са арестувани. Тези,
които успяват да избягат, идват в България. След като научават за назначаването на И.
Шишманов за пълномощен министър в Украйна, те го молят да помогне българите да
получат училищни права, “та да се повдигне националното им съзнание, което в масата
захваща да се губи”14. Ив. Тодоров съветва И. Шишманов на първо време да се свърже
с Атанас Варбански от Бердянското село Преслав, когото описва като голям

9 Камбана, 13 април 1918 г. № 3139
10 НА БАН, ф. 11к, оп. 1, а. е. 86, л. 5-8
11 ЦДА, ф. 176к, оп. 3,  а. е. 1042, л. 8
12 Грек, И. Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. С. 1993. с. 123
13 ЦДА, ф. 176к, оп. 4, а.е. 629, л. 11
14 НА БАН, ф. 11к, оп. 3, а. е. 1484, л. 1-2
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родолюбец, бивш учител, събирател и издател на песните на българите от
Бердянския окръг, а ако на Шишманов потрябват имената на други родолюбиви
българи от Украйна, Тодоров се ангажира веднага да ги изпрати.

Със съдействието на И. Шишманов в края на май 1918 г. украинският министър
на просвещението Н. Василенко обещава да бъде разрешено на българските колонисти
в Херсонска и Таврическа губерния (където броят им според И. Шишманов е около 100
000 души) да се обучават в училищата си на български език, да получават български
книги и да откриват български читалища15. По молба на И. Шишманов българското
Министерство на просветата в началото на юни изпраща 500 екземпляра от Буквар и
читанка за І отделение от Г. Балтаджиев, 500 екземпляра от Читанка за ІІ отделение от
М. Герасков и др., по 300 екземпляра от читанка за ІІІ и ІV отделение от същите и по
200 екземпляра от Отечествознание за ІІІ и ІV отделение от А. Йорданов. Освен това са
изпратени по 100 броя от № 1 до № 55 включително от “Походна войнишка
библиотека”, както и 100 екземпляра от І том на разказите на Цанко Церковски16.
Изключително задоволство на И. Шишманов предизвиква фактът, че украинското
министерство на просветата установява за в бъдеще специален училищен празник –
Св. Св. Кирил и Методи, като избира за тази цел българската традиционна дата – 11/24
май. Според Шишманов избирането на този досега български празник, както и датата
му е от особено значение както за активизирането на културните връзки между двете
държави, така и за подобряването на културния и училищен живот на българите в
Бесарабия и Приазовието. Посъветван от И. Шишманов, българският министър на
просветата П. Пешев телеграфически поздравява украинския си колега с новия
празник17.

Преди да дойде в Украйна като пълномощен министър И. Шишманов се
запознава с “Мемоара на бесарабските българи, граждани на Царството България”18,
подписан от 9 души на 14 март 1918 г. и изпратен до министър-председателя и
министъра на външните работи на България В. Радославов във връзка с подписването
на прелиминарния договор между държавите от Централните сили и Румъния в Буфтя.
В мемоара е отправено искане по време на преговорите в Букурещ да се обсъдят и
гарантират правата и свободите на българите в Бесарабия: български училища,
свобода на културните и стопанските сдружавания, свобода на българския печат и др.
От средата на декември 1917 г. до 27 март (9 април) 1918 г. румънската кралска войска
превзема Бесарабия, чието присъединяване към Румъния е потвърдено с Букурещкия
мирен договор от 7 май 1918 г., подписан между победена Румъния и държавите от
Централните сили. Един от авторите на мемоара, Й. Титоров, отправя молба до И.
Шишманов от името на българската държава да се застъпи за бесарабските българи за
да им се признаят „известни правдини, та да могат да живеят и се развиват като
отделна народност. Напълно съм уверен, че ще вземете делото на бесарабските
българи близо до сърцето си и ще съдействувате твърде много за да се признае
отгдето трябва българската народност на бесарабските ни сънародници”19.

На 20 май 1918 г. българският министър-председател В. Радославов натоварва
легациите във Виена, Берлин и Киев да връчат вербалната нота на правителствата на
съответстващи държави, че България не може да симпатизира на отстъпката на цяла
Бесарабия на Румъния. И. Шишманов незабавно изпълнява задачата, смятайки, че
въпросът е от голяма важност както за България, така и за Украйна и за българите там;
Шишманов участва и в обсъждането на отговора на украинското правителство на
присъединяването на Бесарабия към Румъния20. Поведението му по бесарабския

15 ЦДА, ф. 176к, оп.3, а. е. 1366, л. 7
16 Пак там, л. 8-12
17 НА БАН ф. 11к, оп. 1, а. е. 86, л. 17
18 Мемоар на бесарбските българи, граждани на Царството България. С., 1918, 29 стр.
19 НА БАН, ф. 11к, оп. 3, а. е. 1479, л. 6
20 Пак там, оп. 1, а. е. 86, л. 16; ЦДА, ф. 176к, оп. 3, а. е. 1034, л. 8, 17, 19
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въпрос предизвиква известна тревога в Берлин и отчасти във Виена. Германското
правителство остава неприятно изненадано и учудено от това, че България изказа на
Украйна незадоволството си по повод анексията на Бесарабия от Румъния, като смята,
че тази постъпка е преждевременна преди постигането на споразумение между
съюзничките и ратификацията на мира с Украйна. В крайна сметка България не се
ангажира да постави пред съюзничките въпроса за Бесарабия и положението на
българското население там, заинтересована преди всичко в решаването на въпроса за
бъдещето на Северна Добруджа.

Една от функции на българската дипломатическа мисия в Украйна е защита на
интересите на българските поданици, намиращи се в страната. Част от тях,
военнопленниците, са изведени успешно от Украйна с помощта на германските и
австро-унгарските военни власти. Другата, основната, част от българските поданици в
Украйна са градинарите от южните райони на Украйна, като според данните на
българското консулство в Одеса броят им е около 15,000 души21. От края на септември
1918 г. българската мисия е засипана с оплаквания на градинарите от притеснения на
властите и молби да бъдат защитени интересите им22. Проблемите им започват през
лятото на 1917 г. Понеже те са поданици на неприятелска държава, властите им
налагат да продават стоките си на неимоверно ниски цени в сравнение с пазарните
(тази наредба важи само за българите). През септември същата година Градската
управа в Одеса реквизира градинските семена, зимните посеви и постройки на
българите, без да им възстанови щетите (които възлизат на десетки хиляди рубли),
въпреки договорните права. Когато в града се установява съветската власт,
болшевиките започват насилствено да отнемат градините на българите, като не ги
допускат да приберат посятото.

Във връзка с продължаващите се оплаквания на градинарите И. Шишманов се
обръща към министерството на външните работи на Украинската държава с молба тези
случаи да бъдат разгледани и да бъдат дадени необходимите нареждания за законното
обезщетение за понесените от българите загуби. За да бъде удовлетворена молбата
на българската мисия, през октомври 1918 г. украинското министерство на външните
работи постанови да бъде създадена междуведомствена комисия за решаване на
спорните въпроси. С тази задача е натоварено министерството на правосъдието на
Украйна. То обаче смята за нецелесъобразно да бъде създадена подобна комисия, а
вместо това разработва и внася за обсъждане в Министерския съвет законопроект за
окръжни комисии, които да разглеждат делата за възстановяване на имотните права на
германските, австро-унгарските, българските и турските поданици. Съгласно
законопроекта комисиите трябва да се създадат в градовете Киев, Харков, Одеса,
Катеринослав23.

Освен с делата на градинарите, И. Шишманов начело на българската мисия се
занимава с делата на съгражданите си, касаещи запазването на наследството и
имотите в Украйна на убитите по време на войната и революцията българи.
Българската легация помага и за получаване на дипломи на българите, завършили
висшето се образование в украинските градове на Руската империя, но поради
започването на войната не успели да ги получат. Министерството на външните работи
и изповеданията на България отправя искане до българската мисия да проучи, какви са
възможностите при сегашното положение в Украйна българските поданици да заминат
там да продължат образованието си. Българската легация удовлетворява и исканията,
идващи от България,  с молби да бъде проучена съдбата на българските поданици,
които по различни причини се установяват в Украйна още преди войната, а със
започването й следите им са загубени. От името на България Шишманов моли
министерството на външните работи на Украинската държава да проведе издирването

21 ЦДА, ф. 176к, оп. 3, а. е. 1054, л. 1
22 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, д. 119, л. 19-21, 25
23 ЦДА, ф. 3766, оп. 1, д. 119, л. 101; ф. 3696, оп. 1, д. 22, л. 17, 23
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им в региони, компактно населени с българи – Олександровски, Бердянски, Одески
окръзи, град Киев. За улесняване защитата на сънародниците си И. Шишманов постига
договаряне с германския представител в Украинската държава барон Мум временно
там, където няма още български консулски власти (става въпрос за южните региони на
Украйна), българските поданици в Украйна да получават помощта от германските
власти24.

Защита на интересите на българските поданици в Украйна включва помощта при
връщането на българските бежанци или пленници обратно в България. Проблемът е,
че почти всички бежанци са без документи. За решаване на този въпрос И. Шишманов
нарежда всички български поданици, бежанци или пленници, както и тези от
българската народност, които живеят в Украйна с турски, сръбски, гръцки или други
паспорти, ако не пораждат съмнения и при писмено заявление от тяхна страна, че
желаят да приемат българското поданство, да получат възможност да заминат за
България. На други лица ще се разрешава отиването в България само по паспорти25.
Властите в Одеса, както местни, така и окупационни, спират да оказват пречки за
връщането на българите бежанци в България. С ходатайството на българската мисия в
Украинската държава украинският военен кораб “Ефрат” до края на октомври 1918 г. на
два пъти закарва до Варна по 200-300 души българи, а оттам взима украинските
пленници26.

Българската дипломатическа мисия в Украйна просъществува само една година.
След капитулацията на Германия през ноември 1918 г. войските й напускат Украйна.
Германските войски са една от пречките Червената армия да навлезе в Украйна и след
като те си заминават, Съветска Русия започва настъплението си. Дипломатическите
корпуси в Киев са посъветвани да напуснат столицата. На 28 януари 1919 г.
представителите на всички дипломатически мисии заминават за Виница, а оттам
българската легация се мести в Одеса. Но и при тези обстоятелства Шишманов не
спира да мисли за българите в Украйна. Преди да напусне Киев, той поверява
защитата на българските поданици в Киев на холандския генерален консул27. На 21
март И. Шишманов се завръща в София и българската мисия в Украйна е практически
ликвидирана. На аудиенцията при цар Борис ІІІ той подава оставка и се смята за
уволнен от длъжността си от 9 май 1919 г.28. Но самият И. Шишманов не прекъсва
връзките си с държавата, където положи толкова много усилия за създаване на
добросъседски отношения между нея и България. За една година, която прекарва като
пълномощен министър на България в Украйна, И. Шишманов не само се ангажира да
подобри положението на българите в Украйна, той взима присърце проблемите и
желанията им.  И успява да направи извънредно много.  Факт е,  че и българите
колонисти, и българските поданици в Украйна търсят съдействието и подкрепата от
Българската царска легация в Киев и конкретно от Иван Шишманов и успяват да ги
получат.

24 Пак там, ф. 176к, оп 3, а. е. 1247, л. 1
25 Пак там, а. е. 1070, л. 13, 20, 21
26 Пак там, а. е. 1054, л. 1
27 ЦДА, ф. 176к, оп. 3, а. е. 1266, л. 37
28 Пак там, л. 38, 41
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ВИЧО ДИОНИСИЕВ ДИКОВ – ОТ ЮНКЕРА ДО ГЕНЕРАЛА

Анета Маринова

VICHO DIONISIEV DIKOV – FROM THE JUNKER TO THE GENERAL

Aneta Marinova

Summary

General Dikov is a praiseworthy Bulgarian officer, an eminent soldier, who due to his
immense contribution to the creation of United Bulgaria, became one of the greatest name in
our military history.
For over 36 years he serves devotedly and selflessly in the Bulgarian army first as an officer
and then as an Army Chief staff, a head of the Main Commissariat and the Read direction.
As a head of the Militery School be efficiently combines the past experience with the new
ideas of military art and thus ménages to raise patriotic ffeling in the officers crew and future
commanders to be.

“И ето сега моят завет  към българското войнство действащо и запасно ...строго и
точно изпълнявай задълженията си. Предпочитай смъртта пред позорните дела... когато
е сплотено в едно, въоръжено с девиза “България над всичко”, гордо застанало под
трицветното знаме на народа и под знамената на своите части...,тогава ще имаме народ
честен, трудолюбив, който се радва на своето огнище и благославя земята, която го
храни, народ спокоен в преуспяването си под закрилата на своето доблестно войнство...”

 Генерал ДИКОВ
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Това са думи на един уважаван в миналото и позабравен днес български
генерал, името и делото на когото за съжаление почти не се споменават в
българската историческа литература през последните десетилетия.

Малко са публикациите,1 посветили страниците си на този високо образован,
авторитетен командир, бележит военен деец, достоен български офицер,
общественик и човек с богата душевност - генерал Вичо Дионисиев Диков.

Настоящото изследване има за цел да проследи най-съществените моменти от
военната кариера на талантливия военачалник и отделни аспекти от живота и
дейността му по документи, съхранявани в Държавен военноисторически архив-
В.Търново. Използвани са архивно-документални източници от личните фондове на
Иван Кръстев Стойчев (ф. 012), ген. Васил Бойдев (ф. 040), Александър Дятчин (ф.
07) и ген. Михаил Сапунаров (ф. 026), канцелария на Министерството на войната (ф.
1), Военното училище (ф. 1521), Щаб на войската (ф. 22),  Военно-касационен съд (ф.
1930), обхващащи периода 1877-1928 г.

Роден на 2 ноември.18612 г.  в с.  Бейдаут,  Тулчанско в семейството на поп
Дионисий Диков, един от първите борци за независима българска църква, за
запазване на българщината в Добруджа от гърцизма в този край. “Баща ми – пише в
спомените си генерал Диков – е водил борба с фанариотите, а впоследствие с
румънските власти за Доростоло-Червенската епархия (срещу домогванията им да
я откъснат от българския екзархат –б.а.), бил е заточван от румънците в
Трансилвански манастир и повърнат обратно в Тулча по настояване на
българското правителство ...” 3

Вичо Диков получава първоначалното си образование в  гр. Тулча – един от
центровете на национално-революционната борба. Закърмен от детинство с
патриотични чувства и любов към руския народ, едва 16- годишен постъпва
доброволец в руската армия, участва в Руско-турската освободителна война  в
отряда на генерал Цимерман, действащ в Добруджа през 1877 г.

След Освобождението 1878 г. се полагат основите на новата българска армия,
повикват се на служба първите набори младежи, а за подготовка на офицери се
открива военно училище. Всички по-интелигентни младежи в онова време имали
желание да постъпят в това училище и след завършването му да поемат
командването на току-що формиралата се българска войска.

На 12 декемри. 1878 г. след успешно издържан конкурсен изпит, В. Диков
постъпва във Военното училище и става юнкер.4 Нуждата от млади офицери налага
първия випуск да бъде произведен през следващата 1879 г. Заедно със своите
другари и юнкерът Диков, завършил по 2-и разред Военното училище, на 10 май е
произведен в чин “подпоручик” и назначен за младши офицер в Силистренската 18-
та. пеша дружина.5 За отлична служба е награден от княз Александър Батенберг с
парична награда от 200 лв.

В началото на 1883 г., вече поручик, Вичо Диков е командирован в Русия в 54-
ти. пехотен Мински полк за изучаване строевата и домакинска служба в руската
войска. Там постъпва в офицерска стрелкова школа, която завършва с отличен успех.
Изучава руското военно изкуство, стрелковото дело и изгражда личността си на
военен деец.6

1 Подп. Маринов,И. Генерал-лейтенант Вичо Диков. Известия на Иститута за военна история.
1991,том. 52; Маленов, К. Гененал-лейтенант Вичо Диков. Военноистор.сборник, 1963, бр.1;
Юруков, Г.Д. Генерал-лейтенант Вичо Диков. Отечество, 12 май 1928 г.
2 Датите са по стар стил
3 Държавен военноисторически архив (ДВИА), ф. 012 оп. 1 а.е. 48 л. 19`
4 Пак там, л. 28
5 Пак там, ф. 1521 оп. 1 а.е. 21 л. 31
6 Пак там, ф. 012 оп. 1, а.е. 48 л. 18
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През март 1884 г. се завръща в България и е назначен за командир на рота в 8-
ма. пеша Врачанска дружина, която след полковата реорганизация в армията  влиза в
състава на 7-ми.  пех.  Преславски полк,  а на  30 август.  1885  г.  е произведен в чин
“капитан.”

Съединението на Княжество България и Източна Румелия поставят армията и в
частност българското офицерство пред голямо изпитание. Неодобрявяайки акта на
Съединението, руското правителство отзовава своите офицери-инструктори от
редовете на българската войска. Така тя остава без опитни военачалници. В тези
съдбовни за България дни, с Височайши Приказ 52/14 септември.1885 г. капитан
Диков е назначен за командир на 7-ми пехотен полк, с който участва в Сръбско-
българската война и получава бойното си кръщене.

С оглед опасността от война с Турция, полкът се съсредоточава в Ямбол, “но
вместо да ни нападнат турците стана ясно, че ще имаме работа със сърбите”.7

Неочакваната мобилизация в Сърбия поставя българската войска пред сериозно
изпитание.  Сръбския крал Милан с прокламация съобщава на народа си,  че
Съединението е опасно за сръбските интереси, тъй като се нарушава равновесието
на Балканите и за да запази това равновесие, обявява война на България. На 2
ноември. 1885 г. след молебен, под звуците на Пиротските камбани сръбските войски
навлизат в Княжеството, границите на което са без сериозна защита. Готови да се
бият с Турция, сега българите се обръщат на запад. Докато българските предни
дружини, окичени с цветя стигнат до София, сърбите вече навлезли в България,
превземат Цариброд и Драгоман и се изправят пред Сливница.

За укрепяване левия фланг на Сливнишката позиция – от двете страни на с.
Братушково е изпратен 7-ми. пехотен полк, който само за 4 дни се прехвърля от
Ямбол през Пловдив, Т. Пазарджик, София за паметната Сливница. В Реляция за
бойните действия на полка е отбелязано “На 5 ноември сутринта неприятеля
начена атаката на правия фланг на Сливнишката позиция и откри силна стрелба.
Една колона неприятелска се появи откъм с. Бриложница с цел да атакува
Преславския редут, настъпваше енергично, но дружните залпове на нашата
артилерия от редута установиха атакуващата колона на 800 шага от нас,
отгдето стреляха чак до вечерта. Противника получи силни подкрепления  и
сполучиха да обхванат значително нашия ляв фланг, произведоха няколко
стремителни атаки на редута, но бидоха посрещнати хладнокръвно с дружни
залпове и отстъпиха в безпорядък”8

На левия фланг на позицията, която заема полкът се намира  височината
Вишая,  (в непосредствена близост до Гургулят), осигуряваща тила на Сливнишката
позиция, към който се стреми сръбското командване. Оценявайки голямото
тактическо значение на тази височина за отбраната на Сливнишката позиция,
капитан.Диков и офицерите капитан Савов и подпоручик Бакърджиев по собствена
инициатива решават да я заемат. Рано сутринта на 6 ноември две роти от полка и 2
доброволчески дружини заемат височината и се укрепяват на нея. През деня, в
центъра и десния фланг на  позицията боят е в разгара си, но Главното командване
започва да се съмнява в благоприятния изход на сражението. Капитан. Диков
получава заповед от щаба на Западния отряд да се оттегли и заеме нова позиция за
да прикрие едно евентуално отстъпление от Центъра. Тази заповед обаче го поставя
“в недоумение и отивайки лично в щаба на отряда успява да убеди капитан Савов
(н-к на левия фланг)  в безполезността,  даже в опасността от подобно
отстъпление”.9 Седми  пехотен полк не се оттегля и упорито отбранява заетите
позиции “и с това спасява може би честта на цялата армия.”10 В Реляция за

7 Пак там, л. 29. Сведения за службата и живота на ген. Диков
8 Пак там,  ф. 22 оп. 3, а.е. 26 л. 165
9 Пак там
10 Пак там
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бойните действия кап.Диков отбелязва: “Боя се свърши на 7 ноември. Непрятеля в
безпорядък остави бойното поле...” 11

След окончателното поражение на сръбската армия на Сливнишката позиция,
полкът участва в преследване на противника и в боя при Пирот. Нашите войски
преминават в настъпление, “войниците удивително юначно, енергично и храбро
настъпват по почти непроходимите места и скали с неимоверна гъвкавост в
точния момент”,12 за пет дни сърбите са прогонени от границата, а на 15 ноември - 8
дни след боя при Сливница след ожесточено сражение превземат Пирот. По това
време положението на Видинския участък става особено критично. Малкият гарнизон
на тази наша крепост атакуван от 10 пъти по-силен противник едва удържа крепостта.
Щабът на армията решава да изпрати подкрепление, във връзка с което полка под
командването на кап. Диков получава заповед веднага да замине в помощ на
видинци. На 18 ноем. започва тежък преход “през труднопроходима местност – от
Пирот през Ръжана, Берковица, Белоградчик за Видин. Макар и без обози, полка
навсякъде по пътя си е получавал топла храна, благодарение грижите на своя
командир”.13  Края на войната заварва полка и неговия командир във Видин.

Отличил се в сраженията на Сливнишката позиция на 5,6 и 7 ноември като “най-
хладнокръвен, най-храбър и най-разпоредителен командир”, капитан Диков е
награден с Разпореждане от 23 декември.1885 г. на командира на Западния корпус  с
орден “За храброст” ІІІ ст.14

След войната вътрешното положение в страната се влошава, настъпва
икономическа и политическа криза, недоволството сред народа расте. Съединението
извършено против волята на Русия, оставя България без защита и покровителство.
Русофилски настроените офицери, между които и капитан Диков се обявяват против
княз Александър Батенберг, “при когото не било възможно помирение с Русия и
само детронирането на княза можело да спаси България, намираща се в
безусловна опасност”.15 След политическия преврат в София, кап. Диков подвежда
полка под клетва за вярност към временното правителство. Когато в страната
пристига генерал Каулбарс – пратеник на руското правителство за да изясни
становището на Русия относно избора на новия български княз, полковите офицери
от Шуменския гарнизон - капитан Диков, кап. Козаров и ротмистър Люцканов
предупреждават, че се присъединяват към неговите искания.. В телеграма от 20
октомври. 1886 г. до Военния министър те съобщават: “От последните събития в
Отечеството ни се убедихме напълно, че правата на народа по най-неограничен
начин се похитяват и се извършват такива въпиющи, които в настоящото време
са в разрез с интересите на страната. То за да се избегнат всякакви злощастия
за Отечеството ни, просим да се вземе под внимание 1. да се освободят всички
участващи дейци по преврата на 9 август; 2 да се обърне сериозно внимание на
нотата на ген.майор Каулбарс и  да се не докарват делата до пълен разрив между
двете братски страни”.16 След извършения контрапреврат, не приел диктатурата на
установеното регентство, капитан Диков  подава оставката си от армията, напуска
страната и емигрира във Влашко. Там отдава всички сили на Централния комитет на
офицерите-русофили в Букурещ, организиращи бунтове съвместно с останалите все
още на служба в българската армия свои другари. На 16 февруари. 1887 г. капитан.
Диков преминава границата с други офицери-емигранти и участва в Силистренския
бунт като помощник на водача на бунтовниците капитан Христо Кръстев. От Русе,
Варна и Шумен обаче към Силистра настъпват контрареволюциони отряди,

11 Пак там, ф. 22 оп. 3 а.е. 26 л. 168
12 Пак там, л. 170
13 Пак там, ф. 012 оп. 1, а.е. 48 л. 29
14 Пак там, ф. 1 оп. 5, а.е. 308, л. 67
15 Станев, Н. История на нова България, с. 60
16 ДВИА, ф. 1930 оп. 2, а.е. 21, л. 382-383
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бунтовниците са обкръжени от правителствени войски, а подкрепа от Букурещкия
централен комитет не идва. За да запазят живота на войниците и спокойствието на
населението, офицерите решават да преминат границата и станат политически
емигранти. Капитан Диков заминава за Русия.

На 15 септември. 1887 г. постъпва в Николаевската академия на Генералния
щаб, която завършва през 1890 г.  по първи разред. “За отлични успехи в науките е
награден  с академически знак и едногодишна заплата по чин от основния оклад,
300 рубли за първоначално обзавеждане с кон с всичките му принадлежности”.17 От
1890 до 1898 г. е на служба в 21-ва.пехотна дивизия, откъдето е командирован в гр.
Петровск по привеждане военно-санитарните заведения на дивизията в
мобилизационна готовност, в 81-ви. Апшеронски полк, 81-ви. Дагестански полк и
преподавател по тактика и топография в Тифлиското пехотно военно училище.18

За отлична служба в руската армия е награден с ордените “Св.Станислав” ІІІ и І
ст. и “Св. Анна” ІІІ ст., сребърен медал и приз за отлична стрелба (свидетелство №
17544/9.Х.1897г.)

На 5 май 1898 г. е произведен в чин “подполковник” със старшинство от
14.ІІ.1893 г.

След падане на Стамболовия режим, в България идва на власт правителството
на Константин Стоилов, което дава пълна амнистия на всички емигранти.
Възползвайки се от това, подполковник Диков се завръща в страната.19 Със заповед
№ 57/25 юни 1898 г. по Щаба на армията е назначен за началник секция при
Оперативния отдел-ЩА. Показал в работата си отговорност, акуратност и прецизност,
знания и умения, той е включен в комисия по съставяне проект за прегледите и
парадите във войската и проекто-устави за вътрешната и гарнизонна служба.

На 1 януари. 1899 г. е причислен към Генералния щаб, а малко след това, с
Височайша заповед № 4/14 януари. 1899 г. е назначен за и.д. началник щаб на 3-
та.пехотна Балканска дивизия. Като такъв подполк. Диков работи неуморно за
военната подготовка на частите и повишаване знанията на офицерския състав,
“учредява специално списание и се старае да присади любознателност и радение
към военната наука”.20

През м.  май 1900  г.  е зачислен в Генералния щаб и за отлична служба
произведен в чин “полковник”, а година по-късно награден с орден “За заслуга”.21

След този период заема различни длъжности. На 12 май 1905 г. е назначен за
командир на 6-та. пехотна Бдинска дивизия, а след 6 дни е удостоен от Негово
Височество с генералски чин.22 На 31 декември. 1906 г. получава най-високата си
строева длъжност в армията – началник на 3-та. военноинспекционна област, но
“неуспял още да се предаде на полезна работа, поста началник Щаб на армията
остава без титуляр. За най-подходящ човек за този пост висшето началство и
Негово Величество намират генерал-майор Диков.”23 С Височайша заповед 12/28
март 1907 г. е назначен на началник Щаб на армията и като такъв развива голяма
организаторска дейност. През м. ноември същата година е назначен за началник на
Военното училище на Негово Величество., “като се прояви със своя отличен
възпитателен такт и постигна добри резултати”.24 В обръщението си към

17 Пак там,а ф. 22, оп. 3, а.е. 126, л. 160
18 Пак там, ф. 22, оп. 3, а.е. 126, л. 160-163
19 Пак там,  л.  162(времето на “прикомандироването му към руските войски се зачита за
действителна служба по всички права и преимущества и с отпускане едновременни пособия на
6 % внос 155 рубли, 47 к. И 300 рубли за обмундирване и снаряжение)
20 Пак там, ф. 012, оп. 1, а.е. 48, л. 38
21 Пак там, ф. 22, оп. 3, а.е. 126, л. 163
22 Пак там, ф. 59, оп. 1, а.е. 10, л. 96
23 Пак т ам, ф. 012, оп. 1, а.е. 48, л. 39
24 Пак там, ф. 026 оп. 1 а.е. 2 л. 28
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възпитаниците на същото, генерал Диков казва: “Аз съм сред вас за да ви бъда
полезен в учението и възпитанието. Приемам единственото в България военно
училище – гордостта на всички ония, които милеят за доброто възпитание на
юношеството, на бъдещите наши граждани, достойни синове на нашата свещена
земя, бъдещите офицери на нашата доблестна армия. Вие се назначавате да
служите на народа, в неговата армия.  Ще дойде ден, когато военната тръба
отново ще ни повика на полето на честта. Тогава ще бъдат дните на великите
изпитания. Какво велико назначение, каква тежка отговорност...Гответе се ... с
достойнство да изпълните свещения си дълг на офицери, пазете завета на
училището-верни и предани на Отечеството, високо интелигентни, точни и
добросъвестни в изпълнение на служебните си обязаности...” 25

След години, в спомените си, о.з. генерал-лейтенант Васил Бойдев пише: “Ген.
Диков беше голям оратор и с по-демократични разбирания. Като дойде за
началник на военното училище, режимът в училището се промени. Той въведе по-
свободолюбив дух в отношенията ни и провеждаше културни мероприятия.
Библиотеката, тази голяма и ценна съкровищница беше широко открита за
всички ни и ние обогатявахме познанията и културата си с непрекъснато четене
на руските, полските и българските писатели”.26 Под ръководството на ген. Диков
се организират спортни игри с томболи и награди, чествания на великденските и
коледни празници, тържества по случай патронния празник на училището (2 май),
вечеринки, градски увеселения, изнасят се беседи, театрални представления и
музикални концерти. Той е създател и на парк-двора на военното училище.

По времето на ген. Диков в училището “гостува френския майор Леон Ламуш,
бивш офицер от международната жандармерия в Македония и турския
престолонаследник Йосуф Езедин, подп. Угаки от ГЩ в Токио, генерал Боереско от
румънската армия. През 1908 г. ни посети японския маршал Ноги, героят от
Порт-Артур в руско-японската война. На 22 септември след обяд се извести пред
всички Независимостта на България...”27

През 1909 г. високият професионализъм и командирски качества  му донасят
ново назначение - началник Главно Интендантство, а през Балканската война 1912 г.
е началник на Главно Тилово управление.

Тежки са условията, при които се води войната – студ и мраз, кал и сняг,
примитивни транспортни средства – конски, волски и биволски коли, подвоз на жива
сила, храни, боеприпаси, епидемии от холера и тиф... В тези условия “снабдителя на
армията с продукти, фураж и оръжие- генерал Диков изпълнява отговорната
длъжност на която е назначен, като прояви завидно старание и сръчност за да се
справи с възложените му задачи и не измени на своята същност, честност и
трудолюбие,”28 за което е награден с орден ”За храброст” ІІ ст.

През Междусъюзническата война му поверяват командването на ІV армия.29

Последната длъжност приема, когато армията е “отстъпила от долината на р.
Брегалница, при най-тежки условия косена от холера отбраняваше Калиманските
позиции и бе получена заповед за оттегляне на старата турско-българска
граница, ю.и. от София. Това не стана, защото новия командващ армията вдъхна
вяра на подчинените си и на по-висшето началство, че положението не е загубено
и наистина сръбските атаки бяха сломени. Той организира отбраната на нови

25 Пак там, ф. 07, оп. 1, а.е. 88, л. 58-59.Военно на Негово Величество училище. Отчет за уч.
1907-1908 г. С. 1909.
26 Пак там
27 Пак там, ф. 040, оп. 1, а.е. 1, л. 19; Бойдев, В. Спомени
28 Пак там, ф. 026 оп. 1 а.е. 2 л. 28 .Характеристика на нашите водачи през годините 1912-1913
29 Пак там, ф. 1, оп. 5, а.е. 380, л. 165
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позиции, а в някои участъци войски от ІV армия минаха в настъпление и разбиха
черногорската бригада.”30

Генерал. Диков допринася твърде много за победата при Калиманци. Надарен с
изключителна работоспособност и всестранно познаване на военното дело “той е
склонен към философски размишления и често повтаря, че в съдбоносните
минути интуицията играе най-важна роля и психолозите трябва да установят как
тя да се култивира за практическите нужди на войната.”31

За отличие, с Височайша заповед 127/5 август.1913 г. е произведен в чин
генерал-лейтетант, а по-късно награден с орден “За военна заслуга” ІІ ст.32

В навечерието на Първата световна война, когато българското правителство
присъединява България към Тройния съюз начело с Германия против Русия, за
големия славянофил и русофил генерал Диков място в армията повече няма. Той се
уволнява след 36  години всеотдайна и безкористна  военна служба изпълнил своя
отечествен дълг – да се бори за запазване на държавата и обединението на
българския народ, да възпитава в българското войнство “високохуманната и трудна
задача да бъде страж на мирното и културно развитие на нацията, от която
произхожда.”33

Генерал Диков умира на 5 май 1928 г. в София на 66 годишна възраст.
Погребан е по подобаващ начин с полагащите му се военни почести.

30 Пак там, ф. 012, оп. 1, а.е. 48, л. 5
31 Пак там, л. 20
32 Пак там, ф. 1, оп. 5,а.е. 38, л. 239
33 Пак там, ф. 012, оп. 1, а.е. 48, л
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„МАЙКА, ТРУЖЕНИЧКА, ОБЩЕСТВЕНИЧКА” - ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА - ОПИТ ЗА
ТИПОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ

Илияна Марчева

MATHER, WORKING WOMAN AND PUBLIC FIGURE: ELENA LAGADINOVA - AN
ATTEMPT TO MAKE A TYPOLOGICAL PORTRAIT

Iliyana Marcheva

Summary

In the paper the author combines historical approach with oral history methods concerning
memory of socialism from women’s point of view. Special attention is paid to the self-
reflections of the long-time chairman (from 1968 to 1990) of the state women’s organization –
the Committee of Bulgarian Women – Elena Lagadinova. Her story was regarded as a clear
example of the way women reached up to the big politics and accomplished their role, the
difficulties they had to overcome being “mothers, working women and public figures”.

Да разкажеш за една личност и за един политик от гледна на точка не само на
типичното за неговата епоха, но и да проследиш изграждането му и дейността му с
оглед на произхода, рода и възпитанието е удоволствие за всеки историк.
Благодарение на любезното сътрудничество и готовност на Елена Лагадинова, аз имах
възможност да взема от нея няколко интервюта през август 2007 и март 2008 г., както и
да ползвам част от запазените от нея материали. Анализирайки нейните
саморефлексии, проследявайки дейността на Комитета на българските жени, чийто
дългогодишен председател е била Лагадинова, аз реших да я представя като един
типологичен пример на жена във властта при социализма, въплъщение на идеала на
режима за жената като „майка, труженичка, общественичка”. При това, давайки си ясна
сметка, че в интервютата като градиво за антропологическия анализ е важно не
достоверността, а отразените в тях типични за времето и за обстоятелствата
закономерности.

Идеолозите на социализма и комунизма обосновават идеите за освобождаването
на жената от експлоатацията не само на общeството, но и на семейството, както и
нейното пълно изравняване с мъжа в публичната и в частната сфера1. Изследванията
на осъщественото освобождаване на жената и в България, и в останалите бивши
социалистически страни, поставят под съмнение това „освобождение” поради
превръщането не само на жената, но и на останалите граждани, в „не-свободни”
поданици на партията – държава. Т.е. конкретните изследвания доказват, че
съществува противоречие между теорията  и практиката на социализма2. Въпреки това,

1 Маркс, Енгелс, Ленин за жената и семейството, С.,  1978, с.147,с.177.
2 Лулева, А. ”Женският въпрос” в социалистическа България – идеология, политика, реалност, -
В: Социализмът: илюзии и реалност, Етнологични аспекти на всекидневната култура, С, 2003
изд. Етнографски институт с музей,; Евг. Кръстева-Благоева, Образи на българката в епохата
на социализма- В:Социализмът: илюзии и реалност, Етнологични аспекти на всекидневната
култура, С, 2003 изд. Етнографски институт с музей,; Н.Пушкарева, Ел. Узенева, Статус на
жената и етакратичен джендър ред-джендър аспект на антропологията на всекидневието в
съветска и постсъветска Русия- В: Социализмът: илюзии и реалност, Етнологични аспекти на
всекидневната култура, С, 2003 изд. Етнографски институт с музей,; Brunnbauer, Ulf. From
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именно при социализма в България се появяват първите жени и в парламента, и в МС,
и начело на върховните партийните органи и обществените организации т.е. във
висшите органи на властта.  Разбира се,  тенденцията за допускане на жените до
висшите ешелони на властта е характерна не само за социалистическите общества
след Втората световна война. Също така е видно, че политическите промени винаги
търсят да се изразят и с експониране на образа на жената. Но интересът в научната
литература към присъствието във властта на жената по време на социализма е
обусловен от факта,  че равноправието на жените е част от господстващата идеология
тогава, а социалистическите промени се осъществяват в традиционни патриархални
обществата в Източна Европа и особено на Балканите.

Лагадинова се оказва нужния човек на нужното място и в подходящото време,
когато Тодор Живков решава да я предложи за председател на Комитета на
българските жени. Тя е от македонски, комунистически род, участва в партизанското
движение по силата на обстоятелствата. След 9 септември Лагадинова завършва
гимназия в София и на 18 години се жени за своя съпартизанин Марин Стайков, от
семейство на адвокат и съратник на Васил Коларов, Димитър Благоев, Георги
Димитров. През 1948 г. заедно със съпруга си  е определена да получи висше
образование в СССР. На властта й трябват проверени вискообразовани кадри.
Плановете за развитието на селско стопанство следват съветския модел и Лагадинова
логично е насочена да следва агрономия. Това е поредно предизвикателство за нея,
защото дотогава в България  тази професия се е практикувала само от мъже.

Елена се записва студентка в Москва в Селскостопанска академия „К. А.
Тимирязев”. В биологията по това време в СССР Т. Д. Лисенко окончателно е взел връх
над своите научни опоненти, съветските привърженици на генетиката на Вайсман,
Морган и Мендел, заклеймени през август 1948 г. от отдавнашния си противник –
привърженик на т.нар. мичуринска генетика и отстранени от работа3. Лагадинова е
студентка на Лисенко и изпада под неговото обаяние на тържествуващ в правотата си
учен, нищо че тази правота му е осигурена от властта. Лисенковщината обаче не е
само в СССР, тя се разпространява и в България. През 1949 г. се провежда съвещание
по биология, където по подобие на СССР е „развенчан” един от  водещите български
генетици – акад. Дончо Костов, скоро завърнал се от СССР4.

В България кипят и други страсти - заварената, стара, т.нар. „буржоазна
интелигенция” трябва да бъде приобщена към новата власт, едновременно с грижи за
авансиране на новата, предана на властта „народна”, „работническо-селска”
интелигенция. В нейните редици се включва и Лагадинова. През 1953 г. тя постъпва на
работа в Института по растениевъдство при БАН, където работи до 1967 г. израствайки
в науката: защитава дисертация, специализира в Швеция и Великобритания, става
ст.н.с. ІІ ст. Натрупва материал и за голям докторат. Нейни работи са публикувани на
английски и руски езици. Същевременно живее живота на обикновената българка при
социализма – със собствена кариера и с всички възможни семейни задължения: делят
със семейството на свекъра и свекърва си един апартамент, върху нея пада грижата за
2 деца.

Съвсем в духа на семейната среда и възпитанието си продължава да се вълнува
от идеята… и да е активна политически. Участва в характерните за епохата на 50-те
години кръжоци по марксистко-ленинска философия, които са задължителни за
научните работници в БАН като средство за възпитаване и превъзпитаване на учените,

equality without democracy to democracy without equality- В: Тя на Балканите, Благоевград, 2001;
Гаврилова, Р. Жени в градовете, деца в селата. – В: Тя на Балканите, Благоевград, 2001 и др.
3 Пак там,  с. 404.
4 Дряновска, О. Истини и спомени за акад. Дончо Костов: 100 години от рождението. С,
:Зодиак-ВН, 1997, с. 2-13.; Живкова, Н. Усмиряване на разума, Преустройството на БАН  1944 –
1953, ИК „Гутенберг”, С., 2006, с. 303-304.
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особено т.нар. буржоазни, но и млади5. Избрана е и в Учрежденски партиен комитет
на БАН. Проявява „будна съвест”. Идвайки от Москва в Института тя заварва
характерните за всеки институт дрязги, групировки, лични отношения – и всичко
примесено с взаимни претенции в пренебрегването на идейната и научната чистота6.
Трябва да се спомене, че в областта на агробиологията и физиологията на растенията
по това време работят в България изтъкнати учени като проф. Методи Попов, проф.
Димитър Атанасов и др. В аграрните науки една болна тема е създаването на
Селскостопанска академия по подобие на тази в СССР. Привърженик на тази
институция е проф. Христо Даскалов, а противник –  председателят на БАН акад. Тодор
Павлов.

Възпитана от обстоятелствата на своя живот да вярва в партията и нейните
политически и идеологически  лозунги Лагадинова  прилага актуалния в този момент
призив за критиката и самокритиката като основен метод във взаимоотношенията в
обществото. Ето защо тя чистосърдечно пише до министъра на селското стопанство
Станко Тодоров изложение за лошата атмосфера в Института, която пречи на работата
му. Така предизвиква посещение на министъра, който деликатно се намесва, без да
издаде източника на информацията. С това обаче политическата активност на
Лагадинова не се изчерпва.  Вече след ХХ конгрес и Априлския пленум от 1956  г.  ,
когато се развенчава сталинизма, в БАН пристига съветски гост-професор, който
изнася лекция за тежките условия на работа на съветските учени–биолози по времето
на сталинизма. Това предизвиква дълбокото възмущение на Лагадинова и тя пише
изложение вече до ЦК  на КПСС. При това без да уведоми ЦК на БКП, а само Градския
комитет, на който е била подчинена партийната организация на Института. Това
познаване на уставни положения и йерархия я спасява от санкции по-късно. В
изложението си Лагадинова обвинява професора в лъжа и внасяне на заблуждение
сред българската научна общественост, позовавайки се на своя опит, че когато тя
следвала  всеки студент в следвоенна Москва имал на разположение микроскоп и че
този професор петни името на СССР. Изненаданото деловодство на ЦК на КПСС
отправя до ЦК на БКП запитване коя е тази Лагадинова – и така тя за пръв път влиза в
орбитата на внимание на новия управленски екип и вероятно на самия първия секретар
Т. Живков. Защото еуфорията от факта, че тя е най-младата партизанка вече е
отминала – завършвайки гимназия вече в София след 9 септ.1944 г. никой от
съучениците й не подозира за нейните подвизи. А самата тя става член на
комунистическата партия сравнително късно - през 1958 г. Но семейната й среда,
възпитанието й от малка да вярва безпрекословно на идеята, на комунистическата
партия, „която е права, дори когато греши”, на всичко съветско, я прави активна и
критична. Така обяснява своето поведение Лагадинова в интервюта си.

Вторият път, когато тя влиза вече със сигурност в полезрението на Живков, е
свързан с поредното й изложение, този път до него. През 1967 г. тя пише за липсата на
връзка между науката и практиката в селското стопанство и по тоя повод иска среща с
Живков, за да защити тезата си. Когато за пръв път я повикват при Живков, тя моли да
се отложи срещата под предлог,  че не са я е открили,  тъй като синът й бил много
болен. Срещата се състои по-късно, но тук изненадата подготвя Живков. Без много
разяснения, Ел. Лагадинова е качена на самолет заедно с Живков и дейци от ПБ и е
оставена на докладва своите несъгласия с разрива между политиката в селското
стопанство и научните изследвания в областта на агробиологията на среща във Видин
на окръжните комитети на БКП, окръжните народни съвети на Видински и

5 ЦДА, ф.1 Б, оп.5, а.е.355, л. 1-57.
6 Така например през 1954 г. група млади учени пишат изложение до ЦК на БКП, че
единствената жена доцент по атомна физика  и тяхна учителка Елисавета Карамихайлова няма
никакви качества на учен и преподавател, та след защита на научните среди от БАН начело с
акад.  Г.Наджаков и председателя на БАН акад. Т. Павлов тя е преместена във Физическия
институт.- ЦДА, ф1, оп16,  а. е. 126.
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Михайловградски /Монтана/ окръзи. Лагадинова се проява като учен, уверен с
изследванията си и напълно вписващ се в представите от средата на 60-те години на
Живков за новите хора в управлението – технократите. Тя два часа с цифри и диаграми
доказва правотата си, защото вече има зад гърба си публикации върху меката зимна
пшеница, които и досега се ценят в агробиологическата наука. Разбира се, подобна
активност е свързана с произхода, с възпитанието на Лагадинова,  но тя не е
изключение от практиката по това време да се пишат писма и изложения по различни
въпроси до първия секретар на партията. Такива писма пише например тогавашният
асистент по атомна физика, а по–късно професор и бъдещ дисидент Цветан Бончев
през 1958 г. срещу толериране и финансиране на Атомна база към БАН за сметка на
Физико-математическия факултет на Софийския университет, където работи7.

След реформите в икономиката от първата половина на 60-те години следват
реформи в политическата сфера. Те засягат въвеждане на принципите на държавно-
общественото начало и научния подход в управлението и са свързани с опита да се
направи управлението на страната по-адекватно на прехода към интензификация на
производството, към повишаване на материалната заинтересованост от
производството, към освобождаване на комунистическата партия от дребнавото
опекунство върху живота на хората, като това опекунство се поеме от другите органи
като народните съвети, обществените организации, профсъюзите, комсомола8.  Така че
не случайно Живков се оглежда за кадри, които биха отговорили на критериите за нов
тип ръководители – относително млади, с високо образование, идейно предани на
властта9.  Логично той търси такива кадри сред комунистическата номенклатура, към
която Лагадинова принадлежи, тъй като през 1966 г. е избрана за кандидат-член на ЦК
на БКП. Това е важно условие – трамплин за голям пост в системата.  Важен е изборът
на  първия човек в държавно-политическата йерархия за кариерата на всички
политически дейци. В основата на избора могат да са качества или научни достижения,
които впечатляват, но задължително е членството в комунистическата партията и в
нейните висши нива. Пример за важността на партийното членство показва пътят към
властта на проф.  Ал.  Фол.  И той трябва първо да стане член на комунистическата
партия, за да може да бъде лансиран нагоре в държавната йерархия10.

Комитетът на българските жени, за чиито председател Живков харесва
Лагадинова, е наследник на прекратилия дейността си Български народен женски съюз
/1945-1950/, чиято задача е била да приобщава жените към новата власт и нейните
мероприятия в самото начало на установяване на комунистическия режим11.
Първоначално се нарича Комитет на демократичните български жени /1950-1958/,
колективен орган е към Националния съвет на ОФ и отговаря най-вече за
международните връзки с останалите женски организации от социалистическите страни
и с подкрепяната от Москва Международна демократична федерация на жените,
основана на 1 декември 1945 г. в Париж.  За проблемите на българските жени се
грижат също така и женските комисии при профсъюзите и съветите на жените към ОФ
комитетите.  От юни 1958 г. по решение на своята Национална конференция Комитетът
е преименуван в Комитет на българските жени (КБЖ). Комитетът не получава държавна

7 ЦДА, ф1Б, оп. 16, а.е. 133 л.1-7, 8-9; а.е 157 л.1-4.
8 История на БКП, С., 1980, с.578-585.
9 Марчева,Ил.Т. Живков – пътят към властта. Политика и икономика в България 1953-1964,
Институт по история, С. (2000) с. 163.
10 От официалната му биография се вижда, че става член на БКП през 1966 г., а кандидат-член
на ЦК от 1977, член на ЦК – от 1981 г., за да може да заеме такива важни постове като първи
зам-председател на Комитета за култура 1977-1979, и министър на народната просвета 1979-
1986 г., и председател на националния съвет за образование, наука и култура 1989 г. – В:
Ташев, Т. Министрите на България 1897-1997, С, 1997,с.487.
11 Марчева, Ил. Историята на една предизвестена смърт или краят на организираното женско
движение в България (1944  -1950).-  сп.  Епохи,  изд.  ВТУ”  Св.св Кирил и Методий”,  Фабер,  В.
Търново,1998, кн. 2, год. V, с. 60-61.
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субсидия, а разчита на печатните си издания – излизащо без прекъсване от 1945 г. сп.
„Жената днес”, печатано на български и руски език с тираж към 450 хил. Списанието е
почти единственото женско списание, което наред със сп. „Лада” (1959-1989) и „Наш
дом” (1967-2008), е насочено към дамската аудитория във всичките й хипостази - към
жената като труженичка, съпруга, майка и домакиня, любима. Списанието е търсено
понеже е единствено по рода си12.

Живков и екипът му предвижда КБЖ да поеме в рамките на ОФ и под
ръководството на комунистическата партия – задължително условие за функциониране
на всяка организация при комунистическия режим - да провежда националната
политика по отношението на жената, децата и семейството. Организацията получава
законодателна инициатива, право на контрол върху държавните органи за изпълнение
решенията по въпросите на жената, семейството и децата. Същевременно на
организацията е отредена основна роля в „издигане на политическото и културно
равнище на жената за израстването й в съзнателен и високообразован строител на
комунизма”. Тази роля тя трябва да реализира като свързва дейността на партийните и
държавни институции по въпросите, свързани с жената и нейната роля в обществото.
Тази роля е на „майка, общественичка и производственичка”13, която Лагадинова добре
олицетворява с професията си на учен, и с положението си на съпруга, майка и
потомствена комунистка.

Преди това тя трябва да бъде „избрана”  в НС на ОФ –  шапката на КБЖ.  От
интервютата на Лагадинова се вижда, че тя първоначално не разбрала предложението,
мислейки си, че се опитват да я натоварят не само по партийна линия, но и по линия на
ОФ да  бъде активистка. Затова упорито отказвала, аргументирайки се с това, че тя не
е членувала в ОФ организацията, че няма нища общо с нея. Оказва се, че това е щатна
платена длъжност – необходим пост, за да бъде предложена и „избрана” на Първата
национална конференция на КБЖ от 23 и 24 септември 1968 г. за председател на КБЖ.
Лагадинова се съпротивлява независимо от факта, че заплата й на ст.н.с. ІІ ст. к.б.н. е
била много по-ниска от тази на секретар на Националния съвет на ОФ. Тя разбирала,
според думите й, че това е края на нейната кариера на учен. В спомените се тя го
интерпретира по следния начин: ”Според науката за управление един ръководител е
годен и се развива до 10 години. А след това ?.” Може би виждайки въртележките на
кадри, които Живков прави, тя със задна дата влага страховете си в тези спомени, но те
звучат резонно за всеки учен, изкушен от политиката. Особено учен–експериментатор,
чиито изследвания зависят от непрекъснати опити, какъвто е случаят с
агробиологическите занимания на Лагадинова.  А може би тя в този спомен отразява
опита 10 години по-късно да бъде сменена с новата фаворитка на Живков – Панка
Бабукова14. Именно нея той се опитва да наложи на ІІІ-та национална конференция на
българските жени, проведена на 11 и 12 май 1979 г., на която се обявява, че Комитетът
е орган на Движението на българските жени.

Малко преди това, на 4 май 1979 г. се провежда заседание на ПБ, на което
Лагадинова е поканена с цел да си подаде оставка и освободи председателското място
за П.  Бабукова.  Живков е известен с това,  че не подбира средства,  когато решава да
прави политически смени. Но в случая с Лагадинова той, според нея, се съобразява и с
мнението на дъщеря си Л. Живкова, която е наблюдавала Лагадинова на трибуната на

12 Кръстева-Благоева, Евг. Образи на българката в епохата на социализма…, с. 185-190,;
Марчева, Ил. БИД - под печат
13 Brunnbauer, Ulf. From equality without democracy to democracy without equality- В: Тя на
Балканите, Благоевград, 2001, р. 452; ЦДА,  Ф.417, оп3, ае.1,2,3.
14 П. Бабукова е родена през 1943 г.,  за кратко време е учителка и директор на техникум
”В.Пик” –София, за да стане завеждащ отдел „Образование” към ГК на БКП през 1975 г., а от
1981 до 1986 г. е заместник министър на просветата с ранг на министър, през 1986-1988 г. е
заместник председател на Социалния съвет при МС  и председател на ЦК на Съюза на
Българските учители (1988-1990). - Ташев, Т. Министрите на България 1897-1997, с. 40.
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ООН през 1975 г., както и от факта, че на Третата конференция на Комитета пристига
самата председателката на МФДЖ - Фрида Браун, както и повечето председателки на
женските организации от социалистическите страни15. Тази подкрепа за Лагадинова е
важна: по инициатива на МФДЖ ООН обявява 1975 г. за Международна година на
жената, а периода 1976-1985 г. – за декада на жената  под мотото «равноравие,
развитие, мир». Тогава ООН организира и три световни конференции за жените16.

Във връзка с това Комитетът на българските жени и лично Лагадинова е подела
много различни международни инициативи. Сред тях особено скъпа на сърцето й е
идеята в България да се учереди център за обучаване на жени от Третия свят за
женски активистки. Тази идея не е изключение от тогавашната практика17. За
съжаление, Центърът за подготовка на женски активисти за Третия свят не се открива в
София, поради надделяване на други съображения на българската външна политика.
Въпреки това, той е наричан от представителките на МФДЖ «Четвъртото дете на Елена
Лагадинова».

Третата конференцията преизбира Лагадинова за председател на Комитета на
движението на българските жени. На този пост тя е преизбирана и от ІV-та национална
конференция на движението на българските жени на 20 октомври 1988 г.18.

Но кариерата й през 80-те години продължава в тежък сблъсък с Живков и
неговия най-верен помощник Милко Балев. През 1980 г. Соня Бакиш се пенсионира.
Шест месеца Милко Балев – началник на канцеларията на Живков - бави
назначаването на главен редактор на списанието, което, както вече се посочи, издържа
и себе си и Комитета, с тираж около 500 хил. броя в страната и 150 хил. броя на руски
език – за чужбина. Целта на Балев била да провали Лагадинова и да сложи свой човек
в списанието. Лагадинова проявява характер и  назначава Елеонора Турлакова за
главен редактор - пост, който тя заема през 80-те години, без да е минала на одобрение
през Секретариата на ЦК и лично на Т. Живков, каквато е била общоприетата практика.

Живков предприема по отношение на нея познатите си стъпки – както оценява
впоследствие Лагадинова – „мята й кокал”, за да я държи в ръцете си.  А кокалът се
оказва примамливо предложение  да получи жилище в центъра на София – на ул.
В.Търново, от контингента на Управление за Безопасност и Охрана /УБО/, без да има
право на него нито тя, нито съпруга й. Лагадинова признава, че дълго е размишлявала
заедно със съпруга си над това предложение, но е приела, не толкова поради факта, че
не е могла да получи жилище по друга линия, нито пък съпругът й, който е бил съветник
по военното производство към МС. По-скоро защото разбирала, че съпротивата й е
безсмислена. Именно това качество на Живков – да развращава кадрите – Лагадинова
смята за най-големия му грях по отношение на комунистическата партия.

Може би защото политическата й дейност през 80-те години е белязана от този
апартамент, Лагадинова в своите спомени не я цени така високо, както тази от 70-те
години. Тогава тя се е усещала в силата си на ръководител, адекватен на времето и
възможностите на системата, когато социалистическият консумеризъм набира скорост,
а социалните придобивки стават все по-всеобхватни. Така заедно с Програмата на
декемврийския пленум 1972 г. се приема и Решение на ПБ от 6 март 1973 за издигане
на ролята на жената в социално-икономическото развитие, тогава определяно като

15 Трета национална конференция на движението на българските жени (11-12 май 1979 г.), С,
:Изд. Отечествен фронт, 1979, с.5.
16 http://www.dadalos-iizdvv.org/frauenrechte_bg/frauenrechte/was/un-politik.htm
17 Нася Кралевска разказва, че през 1970-те години към Министерство на вътрешната търговия
действа Научен институт по експериментална работа по амбалажа, чийто директор чрез
правителството е издействал субсидия от ООН за специализация на български специалисти в
тези дейности и предаване на техния опит на специалисти от Третия свят в Центъра. - Във:
Историята, населена с хора, т.ІІ, С., 2006, Изд. Гутенберг, с.499.
18 Четвърта национална конференция на Движението на Българските жени, 20 октомври 1988,
Бюлетин 10, година ХХ, 1988, София, Издава Комитет на Българските жени, с.5
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етап на изграждане на РСО. Удължава се отпуска по майчинство на 3 години, две от
които платени, разраства се мрежата на детските градини. Комитетът и неговите
подразделения – съветите на жените към ОФ-комитетите изпълняват контролни
функции заедно с другите организации на обществени начала като ДКМС и
профсъюзите, инициират мероприятия за подобряване на условията на труд на жените,
както и провеждат политика по места за трудово и професионално ориентиране на
подрастващите. Все политики и практика за подпомагане на жената като майка,
производственичка и общественичка19. Тази задача е особено актуална тогава, а и през
80-те години с настъпване на демографския преход -  още повече, затова
обществените грижите и налагащия се образ на жената  се концентрира върху този на
майката.  А ядро в политиката към майката е да се подпомогне работещата жена в
отглеждането на децата, при това като се държи сметка, че трябва да е обществено
активна20.

Самата Лагидинова признава, че включвайки се в женското движение, тръгва да
агитира за раждането на трето дете, какъвто е призивът на БКП през 1968 г. с
обнародвания в началото на 1968 г. Указ за насърчаване на раждаемостта21. Всъщност
по време на пленума на ЦК на БКП от 27 декември 1967 г., където се разглеждат
мерките по Указа, Лагадинова се противопоставя на идеята на Пенчо Кубадински за
забрана за абортите, ако майката няма 3 деца22.  От интервютата с нея излиза,  че
Лагадинова се намесва в конкретни случаи да се разреши аборт. Но като
дисциплиниран член на партията, тя и органите на Комитета провеждат политиката за
насърчаване на раждаемостта и майчинството.  Среща обаче глухата съпротива на
жените, които й дали да разбере, че няма право да ги агитира за трето дете, след като
самата тя има само две. И затова тя, въпреки почудата на семейството – по това време
най-голямото й дете учи в гимназия – се решава на трето. Така дисциплинирано
постъпва и тогавашният любимец на Т. Живков – секретар на ЦК на комсомола Иван
Абаджиев, чиято трета дъщеря се ражда по същия повод23.

За да продължи обаче политическата си кариера Лагадинова признава, че имала
за своя помощничка една леля Стефка, която замества  липсващата й  майка.  Защото
повечето жени на отговорна партийна и държавна работа, не само от високите, но и от
средните етажи на властта разчитали основно на майките си за отглеждане на децата
си. Бабите се оказват предпочитани пред детските градини и ясли и от обикновените
трудещи се жени24.

Нуждата от помощничка за децата е огромна - влязла в голямата политика,
Лагадинова трябва да участва в нея според правилата. А те й налагат освен
председателство на Комитета, работа  в Държавния съвет,  членство в ЦК и депутатско
място. Тя е народен представител в V, VІ, VІІ, VІІІ  и ІХ ОНС /от 1966 до 1990/ т.е.
следва традицията – с влизането си в голямата политика да влиза и в парламента.
Така, че нейната натовареност е доста голяма, дори и формално да е участието в тези
държавни и партийни органи. Такова мнение изказва австрийският изследовател Улф
Брунбауер, който отбелязва значимото присъствие на жените в българския парламент,

19 Марчева, Ил. Мъжките момичета в кръговрата на промените: Българката през втората
половина на ХХ век.- В: Граници на гражданството:европейските жени между традицията и
модерността., С, 2001, изд. ЛИК с.321-322
20 Лулева, А.”Женският въпрос” в социалистическа България – идеология, политика,
реалност,.. - с.155-174.
21 Държавен вестник,/ДВ/ бр.15 от 23 февр.1968 г., многократно променян, окончателно отменен
в ДВ, бр. 32  2002 г.
22 Марчева, Ил. Парадокси на модернизацията в България след Втората световна война…,
с.242.
23 По признание на съпругата му в интервю с нея в: http//kliukinet/ forum/viewtopic.php?p=6064
24 Кръстева-Благоева, Евг. Цит.съч, с.187.
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но смята че жените – депутати нямат реална власт, че по-важно е присъствието им във
висшите партийни структури25.

Но според Лагадинова  благодарение на това, че е била депутат, че е била член
на ЦК и на ДС тя имала реална власт да следи за прокарване на инициативите на КБЖ.
Защото само като председател на тази обществена организация била без никакви
реални права да нарежда на партийни и държавни органи. По ранг и заплата (500 лв) тя
е била равна на заместник-министър. Но имала пряка връзка с всички министри,
секретари на ЦК и висши държавни институции, свързани с т.нар. специален телефон,
наречен „петолъчката”. Само по този начин тя би могла да помага на обърнали се към
нея хора, между които били и известният коафьор Къци Капанов, и дългогодишната
детска учителка самотна майка Милка Диманова и много др.26

Особено голяма е активността й през декадата на ООН за жената 1975-1985,
която се провежда по предложение на МФДЖ. Тогава КБЖ организира национални и
местни конференции,  посветени на раждаемостта през 1974 г., на научно-техническия
прогрес и трудът на жената през 1977 г., на детето и града през 1980 г., на българската
жена в националното ни развитие през 1981 г. , на социалната активност на
българската жена в изграждането на РСО през 1982 г. А за периода 1973-1987 г. са
проведени общо 123 окръжни и общински научно-практически конференции посветени
на жената, на семейството.27 През 80-те години Комитетът се ангажира и с политиката
по отношение на възродителния процес, заедно с традиционните си задачи и функции
на посредник между различни държавни институции и жени с конкретни проблеми,
особено от малцинствата28.

Расте и международният авторитет на България и на Комитета под влияние и на
благоприятния международен климат на разведряването. Лагадинова провежда
активна международна дейност в рамките на МФДЖ и по различни инициативи на ООН.
За нея Лагадинова е наградена през 1985 г. като борец за човешките права от
американската фондация за социално управление „Питър Драка”.

Тя напуска Комитета след скарване с Андрей Луканов, предизвикано от
възмущението й от декемврийския пленум на БКП (11-13 декември 1989 г.,) когато
„реформаторите” в БКП се разправят с редица станали неудобни и дори излишни
членове на ЦК начело с Т. Живков. В началото на януари 1990 г. тя предизвиква
ревизия, която установява много добро финансова състояние на организацията, след
което подава оставка и се пенсионира.  Инициаторките за създаване на нов
Демократичен съюз на жените – Нора Ананиева, Ирина Бокова и Емилия Масларова,
заедно с Геновева Михова не споменават нито дума за Лагадинова по време на
учредяването му на 23 февруари 1990 г.29

Но Лагадинова не съжалява за така подредилия й се живот. Своята дейност тя
определя преди всичко като социално значима. Големите натоварвания не й тежали,
защото от ранна възраст свикнала да върти къща и да е отговорна, а и твърде рано се
омъжва – на 18 години. Имала и пълната подкрепа на мъжа й. Когато ходела в чужбина,

25 Brunnbauer, Ulf. From equality without democracy to democracy without equality…-, р. 453.
26 К. Капанов споделя в предговора на книгата и в многобройните си интервюта, че
благодарение на гаранцията на Ел. Лагадинова, го пуснали да излезе в чужбина на състезание
и после да работи. ” Помогна ми Елена Лагадинова, член на ЦК на БКП, на която ще бъда
благодарен цял живот. Тя гарантира за мен и от този момент нататък пътят ми беше отворен.”-
Във: Кръстьо Капанов, Фризьорското изкуство - http://www.book-bg.com/details.php?id=17533;
Милка Диманова разказва, че Елена Лагадинова я е извикала и казала:”Другарко Диманова,
отгледала си толкова много деца, ще направя всичко възможно да отгледаш своето  дете
спокойно, в собствен дом” и така тя получава гарсониера в „Дружба”. – В: Историята, населена
в с хора.т.2, С, 2006, с.450.;
27 Справка на ОС на ДБЖ, август 1987, отдел „Информация и разработки” на КДБЖ - Архив на
Елена Лагадинова.
28 ЦДА ,ф.417, оп.6, а.е. 320, л. 1-
29 ЦДА, Ф.417, оп 6, а. е. 21.
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винаги обръщала внимание на начините и формите за облекчаване на женския труд.
Така в Швеция й направили впечатление обществените перални, които тя по-късно
предлага да се организират и в България. В работата си на председател на Комитета
на българските жени тя следяла опита на другите социалистически страни и особено
този на най-напредналите в обществените  грижи за жената - Комитетът на
източногерманските жени.

Това, за което наистина съжалява Елена Лагадинова, е известното
пренебрегване на собствените си деца за сметка на работата. Смъртта на любимия
съпруг през 1997 г. лишава Лагадинова от опора по време, когато всичко свързано с
дейността й се подлага на отрицателна преоценка и заплашва да обезсмисли живота,
дейността й и всички жертви, направени от нея в името на работата за сметка на
децата.   И въпреки тези лични и обществени несгоди, Лагадинова остава вярна на
себе си, на своята среда и възпитание, на своята дейност на политик, общественик и
държавник, колкото и относителна да е била нейната  самостоятелна стойност в
условията на партийната диктатура. Защото тя преценява, че дейността на КБЖ като
обществена организация, съдействаща на държавната политика в областта на
семейството, децата и закрила на майчинството, е отговаряла на потребностите на
времето и е показала възможностите на социалистическата система да реализира
правата на жените в най-пълен обем. Такава увереност е характерна за почти всички
управляващи по време на социализма и това ясно се вижда от техните спомени и
интервюта30. Изследователите на социалистическата еманципация са по-скептични.
Австрийският изследовател Улф Брунбауер твърди,че въпреки успехите на Балканите
и по-конкретно в България, жените не успяват да се преборят с патриархалните нагласи
в обществото, принудени са да раждат деца и да съчетават тази си роля с служебните
си задължения в условията на дефицит, повечето жени са на ниски и средни властови
позиции и са твърде малко там, където се вземат важните решения - ПБ и ЦК на
комунистическите партии. Тази противоречива еманципация при социализма има за
резултат, според него, влошеното положение на жените по време на трансформацията
към капитализъм, факта, че те са сред губещите на прехода31.

***

Историята на Елена Лагадинова видяна като история на дългогодишно
пребиваване във властта с характерното за България по-силно женско присъствие на
ръководни позиции в обществените организации, струва ми се, дава възможност за
типологизация на жените на власт при социализма. Политическият актив,
идеологическата убеденост са важни, абсолютно задължителни условия за израстване
в политиката и властта. Но тези критерии не са достатъчни: изключително важно е
високото образование, натрупан управленчески стаж,  но най-вече някаква проява,
която да впечатли. Защото изборът във високите етажи на властта зависи до голяма
степен от личните качества, видени и осмислени от основния фактор за кадровата
политика. Много пъти това е Т. Живков. Главоломната кариера е присъща и на мъжете,
и на жените.  Но зад всеки женски скок във върховната власт се крият много лични
моменти, често драми.

Участието във властта, особено дългогодишното, в условията на диктатура и
авторитарен режим накрая винаги води до нестабилност на позициите, до известно
развращаване на кадрите, до лична неудовлетвореност на тях и на обществото от тях.
И това важи и за жените,  и за мъжете,  така че в този смисъл може да се твърди,  че
равноправието при социализма е постигнато – и двата пола понасят едни и същи
последици за своето участие във върховната власт. Но жените страдат повече от
мъжете по пропуснатите майчински моменти в името на голямата политика.

30 Марчева,Ил. Спомените като другата история . - Историческо бъдеще, 2005, №1-2,с 111-135.
31 Brunnbauer, Ulf. From equality without democracy to democracy without equality-… р. 452-453.
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ТВОРЕЦЪТ И НЕГОВОТО СЪВРЕМИЕ. ЗА ВЕСЕЛИН ЙОСИФОВ -
БЕЗПРИСТРАСТНО

Сашка Миланова

Публицистиката на Веселин Йосифов* е неподправен дневник на една епоха,
доловен поглед от съвременник, позиция в социалистическия делник, в която има
идейна ортодоксалност и политическо тесногръдие, но и почит към историческото
минало,  творческа интуиция за непреходните стойности в културата, тревога за
българската природа,  възхвала на словото. Опозициите за и против идеологическата
праволинейност на В. Йосифов, която той проявява и отстоява в обществената и
професионалната си дейност няма да се засягат в изложението. Изследователските
съображения се базират на необходимостта да се дебатира върху конкретни проблеми,
които публицистът поставя на публичното внимание във време, когато същите не се
оценяват с мисълта за бъдещето и не се отчитат последствията от пренебрегването
им. В разсъжденията върху тях се разкрива част от неговия мисловен хоризонт, в който
загрижеността за утрешния ден е определяща линия в характеристиката му.
Публицистът Веселин Йосифов днес попада в рубриката на оглавявания от него преди
години вестник „Антени” „Малко познати имена”. Причината е, че след отстраняването
на Т. Живков от държавните и партийните постове през ноември 1989 г. отношението
към бившите приближени на властта е негативно, заради съпричастието им в
управленските деформации, допуснати от тях на съответното административно ниво
при участието им в ръководни структури. Професионалната  журналистическа колегия
отговаря на политическите размествания в държавното управление със съответни
действия в своите среди. На свой форум тя взема прибързани решения, с които рискът
да се премине от една крайност в друга е не само опасна аберация, но и предизвиква
нежелани последици. В подобни случаи надделява отрицанието, при което
установените служебни нарушения и нередности неизбежно засенчват и заслуги, и
принос. Принудителното отстраняване от професионалната среда нарушава
естествената селекция на времето за значимост на една творческа дейност. „А тя,
историята, сама ще си каже думата – кой кого ще отпише!!”1. Сентенцията е включена
от В. Йосифов като финално изречение на негова приписка, но особено приляга за
отношението към публицистичното му наследство и потвърждава, че общественото
развитие в своя ход отсява еднодневното, временното, без да е необходима външна
намеса.

В изявите на В. Йосифов се отразява не само идейно ограниченият периметър на
конюнктурата. Той пише непрестанно и в различни жанрове, притежава способността
да открива нетленното в българската история, да припомня за видни представители от
различни епохи. В неговата личност се вплитат черти на една неординарна, сложна,
експлозивна натура, която се развива в българските условия на социализма -
политическа действителност, създадена след Втората световна война, съгласно
геополитическите интереси на водещите сили от антихитлеристката коалиция. Към
новата държавно-политическа система от съветски тип се адаптира родната
интелигенция, по подобие на колегите си от Източна Европа. В. Йосифов принадлежи
към творците, които възхваляват десетилетията на социализма, комунистическата
партия, нейните ръководители и идеологията. Комунистическа партийност и
родолюбие,  преданост към марксистко-ленинската идеология и вярност към

* Статията за В. Йосифов бе написана благодарение на предоставените материали от
библиотеката на Съюза на българските журналисти и главно със съдействието на завеждащата
Яна Джоргова.
1 Йосифов В. От сряда до сряда. Приписки. С., 1982, с. 15.
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българската духовност и нейните представители са контрапункти в неговото
творчество. Значителна част от публикациите е събрана в книгите „Прицели”, „От сряда
до сряда”, „Нетърпения”, „Размисли и страсти”, „Слова за словото” и „Приписки”. Но в
периодичния печат са останали много публикации на В. Йосифов, които са почти
забравени. Съвременното поколение не го познава, а трябва да се знаят
интелектуалците и от неотдавна, не за да ни напомнят за отминалата епоха, а за да се
оцени трансформацията на не една творческа личност, която за да получи обществено
признание, първо трябва да се хареса на властта, второ, трябва да подчини мисловния
си потенциал на постулатите на марксистко-ленинската теория, издигната за
официална държавна идеология и задължителна, особено за духовната сфера. Трето,
творецът трябва да внушава със силата на словото правилната политика на БКП и
нейния ръководител, непогрешимостта на доктрината. Но, партийната преданост не е
абсолютна гаранция за доверие и признание.

С кратка биографична справка навлизаме в личното пространство на В. Йосифов.
Той е роден на 21 юни 1920 г. в Чирпан, но живее в Симеоновград, където баща му има
малка книжарница и с книгите заживява от малък. Учи в Стара Загора и винаги казва, че
е старозагорец. Затова не е случайно, че публицистът избира града на липите, за да
чества официално своята шестдесет годишнина. Завършва право в Юридическия
факултет на Софийския университет, сътрудничи на в. „Заря” и на в. „Литературен
глас”. В сп. „Читалище”, кн. 1, 1987 в статията „Хумус на духовното ни развитие” В.
Йосифов пише: „Често се шегувам, че истинското си образование съм получил в два
факултета: книжарничката на моя покоен баща и читалище „Развитие” в малкото градче
Симеоновград. Всъщност това не е шега. След време наистина завърших два
факултета: Юридическия при Софийския университет „Кл. Охридски” и Философския
след Девети септември, но само семестриално, тъй като времето ни отдалечи в друга
посока”2.

Участва в Отечествената война, редактира военните вестници „Тунджански боец”
и „Шейновец”. Бил е член на редакционната колегия на в. „Работническо дело”,
заместник-главен редактор на в. „Литературен фронт” и на сп „Наша родина”,  член на
редколегията на в. „Стършел”. От 1971 г. организира издаването на седмичника в.
„Антени” и поема поста главен редактор, участва в основаването на вестник „За
буквите”. В продължение на десет години е председател на Съюза на журналистите,
член е на Президиума на НС на Отечествения фронт, член е на Президиума на
Международната организация на журналистите (МОЖ) и е председател на социалната
комисия на МОЖ, народен представител е от 8-мо Народно събрание. На ХІ партиен
конгрес е избран за член на ЦК на БКП.

Награждаван е с орден „9 септемри 1944 г” – с мечове, с „Червена звезда на
труда”, с „Кирил и Методий” - втора степен, със златна звезда „Герой на
социалистическия труд” и орден „Георги Димитров” както и с медали. Удостоен е със
звания „заслужил деятел на културата” и „народен деятел на културата”.  По повод 60-
годишнината си В. Йосифов е награден от МОЖ с паметния медал „Юлиус Фучик”.
Носител е на Димитровска награда през 1982 г., през 1984 г. Съюзът на съветските
журналисти го отличава с наградата „В. Воровски” за активна журналистическа дейност,
през 1984 г. Съюзът на журналистите на ГДР му присъжда своята най-висока награда
„Франц Меринг” за неговите постижения в журналистиката и публицистиката.

1980 г. е юбилейна за В. Йосифов и може да се определи за върхова като
признание от властта и от колегията. Година, в която са дадени изключително
позитивни политически и професионални оценки за неговата публицистика и
литературна критика.  Властта го ласкае, той е сред приближените на Т. Живков, който
умее да цени и използва талантливите творци, без да проявява постоянство в
отношенията си. За В. Йосифов са написани много положителни рецензии от критици,
журналисти, писатели и поети по повод на 60-годишнината му, при обсъждане

2 Йосифов В. Хумус на духовното ни развитие, Читалище, бр. 1, 1987, с.3.
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предложенията за Димитровски награди и по други поводи, което не може да се
определи еднозначно за ласкателство, заради общественото му положение. Отзивите
щрихират характерни страни от творческия периметър на публициста и разкриват
неговата ерудиция и многопластовост на размислите му.
В. Йосифов е поставен на длъжността председател на Съюза на българските
журналисти по решение на политбюро на ЦК на БКП от 21 април 1976 г.3 На 3 май 1976
г. на заседание на Управителния съвет, на което присъства членът на Политбюро и
секретар на ЦК на БКП Ал. Лилов съюзната легитимация е извършена4. На 15 октомври
1986 г., няколко днн преди Десетия конгрес на Международната организация на
журналистите в София политбюро на ЦК на БКП  приема решение В. Йосифов да бъде
освободен като председател на СБЖ и предлага на Управителния съвет на негово
място да бъде избран Боян Трайков – главен директор на БТА5. За инспирираното от
висшия политически орган на БКП вътрешно напрежение в Съюза свидетелства спомен
от тогава: „Никога няма да забравя конгреса на МОЖ, състоял се в София. Месеци
наред подготвяхме това авторитетно и отговорно събитие. През онези години
президент на МОЖ бе финландският професор Каарле Норденстренг, а генерален
секретар – Иржи Кубка, умен и предприемчив чех, който имаше голяма заслуга не само
за организационната, но и за финансовата стабилност на организацията. Неговият
баща е бил дипломат в България и той познаваше и обичаше нашата страна. Но едно
„непредвидено” събитие в навечерието на конгреса събуди искренно недоумение в
душата дори на такъв голям познавач на българите и българската действителност,
какъвто беше Иржи Кубка.

Два-три дни преди началото на конгреса на среднощно заседание на
управителното тяло на СБЖ бе извършена смяна на властта: тогавашният председател
Веселин Йосифов бе сменен с Боян Трайков. Иржи Кубка бе в неведение за причините,
наложили тази промяна в навечерието на конгреса и изрази опасение, че това може
негативно да се отрази на хода на конгреса.

За чест на двамата председатели мога да кажа, че те се държаха много достойно
и коректно един към друг, без нападки и обвинения. Искренно им съчувствах на
конфузната ситуация, в която бяха изпаднали. Още по-странен оттенък придоби това
„сдаване на поста”, когато на откриването на конгреса прочетеното приветствие от
името на държавния глава на България издаваше авторството на Веселин Йосифов”6.

В действията на комунистическата власт няма изненада, защото тя снема своето
политическо доверие от лица, които са част от висшата партийна номенклатура, от
дейци на културата внезапно и завинаги. Мнителността е постоянна величина, без да е
възможно да се прогнозира нейната проява. Рязката промяна в отношението към
партиен функционер е похват на болшевишката идеология, който е имплицитен за
нейната същност. Никаква тактичност не се спазва, принизява се значимостта на
институциите, които оглавява или участва в тях. В случая смяната може да стане и по-
рано или по-късно, но се избира момента в навечерието на конгрес на Международната
организация на журналистите, за да се злепостави личността на председателя на СБЖ,
да се унижи неговото достойнство и авторитет сред колегията и то пред широк форум с
чуждестранно участие. Стил на управление, добре отработен през годините и познат с
перфидността си, и все пак винаги изненадва с обратите в отношенията към
публичните личности.

На ІХ извънреден конгрес ,  който се свиква на 27 и 28 януари 1990 г.  е избрана
комисия в състав: Г. Найденов, председател, членове Румен Григоров, Йорданка
Благоева, Кин Стоянов, Антоний Вергиев и Барух Шамлиев, която трябва да установи
истиността на сведенията за корупция на съюзни дейци. В комисията постъпват

3 ЦДА, ф. 1б, оп. 66, а.е. 125, л.11.
4 Българки журналист, 1976, кн. 51 с.1.
5 ЦДА, ф. 1б, оп. 68, а.е.2276, л. 1-2.
6 Тодорова С. За преживяното  В  Никому в угода, на никого напук, С., 2009, с.11-12.:
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сигнали от Теню Стоянов, които се проучват. Провеждат се срещи и разговори с
длъжностни лица, служебно ангажирани в различно време с финансовата, стопанската
и международната дейност на СБЖ, с негови служители, които имат преки впечатления
по силата на работното си всекидневие, осъществена е и юридическа консултация с
Евдокия Кьосева – главен специалист по юридическата и социалната дейност на СБЖ.
Комисията решава за нецелесъобразно да разговаря с В. Йосифов и с Б. Трайков,
предвид на влошеното им здравословно състояние, но ги уведомява писмено да й
съобщат своите становища. Писмо-отговор постъпва от съпругата на В. Йосифов,
Димитрина Йосифова, която също е журналист и която отхвърля отправените
обвинения. Времето, с което разполага Комисията е изключително кратко, за да се
направи обстойно разследване на сигнала за злоупотреби. Бързата процедура има
характер на политическа чистка и напомня за отминали практики, когато млади
журналисти-комунисти след 9 септември 1944 г. , сред които е и Теньо Стоянов7,
използват политическата ситуация, за да се заличи миналото на СБЖ и остракират
негови известни личности. Синдромът да се започне „на чисто” се оказва неизживян.

Г. Найденов съобщава, че единодушно е становището на Комисията, „ че от тези
хора трябва да се потърси финансова, включително и съдебна отговорност, когато
бъдат събрани всички необходими за това доказателства”.  Но е подготвено
предложение за изключването на бившите председатели на Съюза - Веселин Йосифов
и Боян Трайков с формулировката: „За непростими прегрешения към професията, за
нарушаване моралния престиж на журналистиката”8.

Санкцията предизвиква двупосочни реплики и спорове: според едни не са нужни
доказателства за нанесени морални щети,  Руен Крумов призовава да се гласува, Асен
Агов препредава разговор относно убийството на Г. Марков, като го свързва с казана
реплика от В. Йосифов за отличната работа на разузнавателните служби по случая, Б.
Николов от в. „Антени” съветва да не „се ръководят някои от общото чувство на
милосърдие”.  Според други: „Темида е със завързани очи.... Когато се изправяш с
обвинение срещу някого този някой трябва да може да се защити. Но така да се гласува
не съм съгласен”.  Георги Райчевски заявява: „В уставите, които приемаме и сега
предложените пише: че човека, за когото вземаме решение трябва да присъства тук.
Поставям принципен въпрос. Не познавам нито Веселин Йосифов, нито Боян Трайков”.
Георги Тамбуев прави декларация, с която иска или да бъде изключен, или освободен
от СБЖ. „Защото вие не знаете колко е жестоко „от горе”, от най-високо място да се
решават съдби”. Друг казва: „...решете каквото решавате, но има много хора в тази
зала, които в момента се закриват от ударите, които стават по върховете”. Част от
делегатите напускат залата при гласуването. След приключване на вота резултатите са
следните: за изключване на В. Йосифов – 561, против 111, въздържали се 115; за
изключване на Боян Трайков – 575, против 41, въздържали се 183.

За реакциите на делегатите на ІХ извънреден конгрес на СБЖ по повод
санкцията срещу  В. Йосифов и  Б. Трайков припомня и С. Тодорова, сега главен
секретар на СБЖ. Нейният реторичен въпрос е:  „Защо?

Остана горчивият привкус, че тези реваншистки действия се правят от хора,
които по този начин бързат да легитимират своята „нова” същност поради гузна съвест,
водени от желание да бъдат по най-бърз начин разграничени от едно минало време, в
което всички сме живели. Това решение на конгреса не бе прието еднозначно, някои
делегати демонстративно хвърлиха членските си карти, изразявайки по този начин
своето несъгласие с това решение”9.

Как В. Йосифов преценява професионалната си среда, в която работи и за
развитието, на която дава своя влог, се разбира от неговите публикации. В

7 Миланова С. Съюзът на журналистите в политическата „преса” на властта 1944-1960 г.,
Велико Търново, 2009, с.55-80.
8 Български журналист, 1990, кн. 4, с. 3.
9 Тодорова С. цит. съч.
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отношението му има и уважение, и откровение, и шеговита ирония към
журналистическата колегия:

„Ах, тези нахални вестникари! Тези хора, на които всичко им е много лесно! Тези,
които чукат на машинка, държат микрофона или фотокамерата. Тези вируси на
общественото мнение, които винаги са склонни да предизвикат тук или там някаква
ведомствена епидемия!

Налице е едно весело пренебрежително отношение към вестникарите. И то не е
само остатък от миналото, когато дядо Вазов е съчинявал „Вестникар ли!!.

Какъвто и да е процентът на некадърниците във вестникарската професия, то той
в никакъв случай не е по-голям от процента на некадърниците във всяка друга
професия. Така си е! Едно общество си има тъкмо такива вестникари, каквито си е
заслужило. Горе-долу подобно нещо казва и Петко Славейков. Работата е там, че при
нашия занаят някак си по личи. Ние сме като лисиците, които са принудени всеки ден
да излизат на пазара, които нямат дупки за криене и чийто не особено ценни кожи често
провисват на високите балкони.

При всички случаи добрият вестникар търси крайния резултат. Лош е
вестникарят, който само констатира лошото, а не се преборва с него”10.

Публицистиката и литературно-критическите статии на В. Йосифов имат своето
място в българската култура, въпреки идеологическата им натовареност. Палитрата, с
която си служи е богата на теми и жанрове – за природата, за силата на националния
дух, за личностите в историята – за Кирил и Методий, за Паисий Хилендарски, за
Софроний Врачански, за Неофит Бозвели,за  Г.Раковски,за В.Левски, за духовното
наследство оставено от Хр.Ботев, Л. Каравелов и Ив. Вазов, за Л. Толстой и
толстоизма, за летописеца на национално-освободителното движение З. Стоянов, за
поезията на П. Яворов, на Гео Милев, на Хр. Смирненски, на Н. Вапцаров, за
социалистите Г. Бакалов и Г. Кирков,за публициста Й Хербст, за творчеството на Е.
Багряна, за съвремениците си Ем. Станев и В. Ханчев, за Чудомир, за всички тях и за
редица други има написани много силни обобщения.

Той владее изкуството с малко думи да казва съществени неща, изразява се с
прямота, не се страхува да пише по всякакви поводи и въпроси с конкретен и образен
изказ, което се превръща в определящ почерк на десетките му творби. В. Йосифов
притежава способността да навлиза дълбоко в проблема, който поставя на публично
внимание, мисълта му търси опори в историята, в традицията и емоционално отстоява
заявената позиция, която е партийна, без да използва познати трафарети.
Публицистиката на В.Йосифов издава неспокойствие, наситена е с политическо
пристрастие, което е негова и реакция, и становище към коментираните събития. В
анализите му се открива и „... злободневност и актуалност”, и „отзивчивост и
оперативност” . На „тези понятия В. Йосифов предаде ново, оригинално звучене,
изтръгна ги от арсенала на уводната скука. ...Не зная дали има у нас автор, който да
слага по-духовити заглавия на статиите и на памфлетите си – понякога те едва ли не
изчерпват  съдържанието. Нашите вестникари би трябвало да се учат от него и на това
изкуство”11. В отношението си към заобикалящия го свят проявява въодушевление или
хаплива ирония, а когато критикува е злъчен и безкомпромисен.  Поведението му е
доказателство за силен характер, за откритост и способност да бъдеш „Аз” в живота и в
професията. Затова и пише: „... Побеждават тези, които остават верни на себе си, които
вървят, без да се озъртат наляво, надясно, назад. Побеждават тези, които мислят със
собствените си глави и са готови да ги заложат заради собствената си мисъл. А тази
мисъл, ако наистина е творческа, съдържа всичко – и минало, и настояще, и бъдеще!”12

10 Йосифов В. В понеделник, в. Антени, бр. 3, 20 януари 1988, От сряда до сряда.
11 Спиридонов Ал. Точен мерник, вярна позиция, артистично перо, Литературен фронт, бр.17,
29 април 1982.
12 Йосифов В. Новото, в. Антени, бр. 12, 23 март 1988, От сряда до сряда.
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В преклонението си пред българската природа  В. Йосифов не заема поза, нито
търси пропаганден шум, а се застъпва с призванието си на публицист, за да я защити
от високотехнологичното и индустриалното настъпление, което обхваща огромни
площи. Той вижда нарушената хармония между човек и природа, интепретира
очевидния, но премълчаван дисонанс. За него България не е само географско или
историческо понятие, нито някаква поетична абстракция, а родна земя, въздух,
планини, гори, ниви, ливади и е готов да се противопостави на посегателствата срещу
тях. Категорично отхвърля административното название „околна среда”, защото
„българската природа не е околна и не е среда, тя е наша същност, ние сме неин
биологичен и исторически продукт”13.

В своето изказване на 4 октомври 1985 г. като депутат от Осмото народно
събрание В. Йосифов представя  на общо внимание разсъжденията си върху сериозни
проблеми, които произтичат от пренебрегването на основни екологични принципи. В
речта му има изводи, които впечатляват с остротата и конкретността си, независимо че
са обвързани като следствие от докладна записка на Т. Живков и от решение на
Политбюро на ЦК на БКП от 18 септември 1985 г. за  българската природа14. Неговите
мисли придобиват смисъл на забележки и звучат предизвикателно.

„...Единица мярка за конюнктурщина и кариеризъм в наше време е предлагането
на нови високоефективни технологии и производства – и в промишлеността, и в
селското стопанство, - които са неприемливи от екологично гледище, убийствени са за
природата, за българския човек, а произвеждат голям ефект и окачват на реверите
ордени и златни значки”.

Той си позволява в пленарната зала на Народното събрание да изрази съмнение
в статистическите данни, които официално се представят в доклад. В думите му няма
идеологическа твърдост, а гражданска смелост и безпокойство от замърсяването на
въздуха, което нанася непоправими вреди върху живота на хората.

„Няма никакви данни и не съм убеден,  че наистина 78 на сто от общия обем на
вредните вещества в българската атмосфера се очистват. Дай боже да е така, дай
боже да гледам с другите си, с черните си очила. Защото излиза, че и останалите 22
процента са предостатъчни, за да тровят децата и цветята, да кажем, в софийското
равно поле. Това е истината. А какво би било тогава, ако не бяха очистени тези 78 на
сто? Както тук си говорихме с някои народни представители, на мен ми е все едно дали
ще се отровя от един милиграм или от два милиграма стрихинин, щом като ми е
достатъчна една десета от милиграма.

Критиката му към изнесените данни се основава на умението му да вниква в
смисъла на фактите, да ги съпоставя и да прави обобщения.

„Никак не ме убеждават цифрите и за това, че е подобрено състоянието на
селскостопанския поземлен фонд, нито цифрите, че в България едва ли не се садят
повече гори, отколкото се секат. Не е истина”.

В. Йосифов не се страхува да направи сравнение със страните от Западна
Европа в политиката им към природната среда и да изтъкне, колко изостава България в
екологичната сфера. И тук отново не идеологията е посоката за размисъл, а бъдещето
на родната земя.

„Хвалят се другарите от комисията, че процентът на новите защитени природни
обекти бил вече 1.49% от територията на страната. Мили другари, това не е за хвалба
Ако е така,  какво има да се хвалим,  когато в редица страни на Европа този процент е
4,5, 10 и повече..... Мога да кажа, че този процент е 14 във ФРГ, която никак не е с по-
добри климатични условия от България...”.

Той оценява за недостатъчно ангажирането на средствата за масова
информация с екологични теми: „... Освен някои бодвания по обществената съвест, ние
нищо реално не сме постигнали, макар в отчета да се казва, че нашата намеса „е дала

13 Йосифов В. Не отвъден рай!. В: Слова за словото. С., 1988, с. 45.
14 Пак там, с.43-56.
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много положителни резултати”. Какво много? – Да кажем изданията „Антени” - вестника
и списанието, които се четат от повече от половин милион души, поеха грижа за река
Марица. И колкото повече се грижим за Марица, толкова по-безводна става тя и по-
мръсна. Е, какво има тогава да ме хвалите?”

Неговата загриженост не е премерено действие, за да си прави политически
актив. Напротив, начинът по който анализира статистическите цифри, го представят
като депутат със собствено виждане и убеденост, че отговорността трябва да се
осъзнава в цялост, за да не се допускат човешки трагедии.

„Защо ни се сервират данни от 1979 -  1980 г.,  и то само за пет окръга,  че са се
родили 6 543 деца с уродства, с непоправими физически и психически увреждания? Тук
има другари, които несравнено по-добре от мен разбират. Това значи, че само в пет
окръга само за една година ние сме родили, създали сме, причинили сме да се родят
увредени момчета за една пехотна българска дивизия. И момичета, които никога няма
да станат български майки! Това ако не е злодеяние?!”

В. Йосифов с прямота мотивира своето изказване, в което подбудите не са
темпорални и симулативни, а са провокирани от разбиране за назряла необходимост
да се промени политиката спрямо природната среда в жизнена грижа.

„Както се казва в самите цитати – и това е най-честното, искам да бъда напълно
добросъвестен, нямам намерение да правя словесни ефекти, да пускам тук словесни
ракети и фойерверки – но както излиза по народната поговорка – пак с нашите камъни
по нашите глави. И никой не може да ми възрази, че съм литератор, който се увлича и
приказва празни приказки. Очевидно други са приказвали толкова години празни
приказки за опазване на българската природа. Това е състоянието. А перспективите?”

Статутът на народен представител формално предоставя свобода на
изказването, което реално е неизпълнимо право, поради модела на политическата
система. Малко са депутатите, партийни, културни или обществени дейци на високи
постове, които са си позволявали волнодумие по въпроси от вътрешната политика. В.
Йосифов е сред тях и е правилно, справедливо и демократично да му се отдаде
внимание, да се припомнят заслугите и достойната му гражданска позиция, което не
изключва възможноста да се излезе и с критика срещу грешките му.

„Другари и другарки, ние сме обявили глобална война на природата. Това е
жестоката истина.... Това е глобална война, не по-малко опасна от другата, от
термоядрената. Защото във войната с природата ние също, както в другата война,
можем само едно: или да живеем по нейните обективни закони, или да загинем заедно
с нея. Според мен така стои въпросът. И трябва да зачитаме законите, защото са
обективни закони”. Понятието „отговорност” не съществува като осъзнато действия в
условията на социализма, защото отговорността изчезва в колектива, защото се
разлива от върха на управленската пирамида до основата, с което се превръща в
анонимна. Затова няма и доказателства за вина, нито пък някой си позволява да ги
търси. Но един публицист поема политическия риск и призовава депутатите да
изпълнят своя обществен дълг: „Става дума за нашата отговорност за раждането на
десетки хиляди уродливи и болни деца, за многовековно отравяне на почвата и на
водите, за внасяне на недопустими отрови в хранителните продукти, за повишената
заболеваемост на децата и на възрастните, за съкращаването на живота на цели
сегашни и бъдещи поколения, дори за обезсмислянето на всички усилия на нашата
партия и на нашия героичен народ в строителството на социализма.

Затова предлагам на специална сесия на Народното събрание да бъде обсъдена
проблематиката за опазване на майката-природа. Още повече, че ние като страна с
малка територия граничим с толкова много „сърдечни” наши съседи. Достатъчно е само
да кажат на западната ни граница как влиза реката – замърсена е 450 пъти над
световната норма. А ние, от друга страна, имаме такива маловодни реки, като отрязани
артерии и вени изтичат на чужди земи или, по-точно казано, на бивши наши земи”15.

15 Пак там.
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В. Йосифов полага много усилия, влага много емоция и енергия, използва
вестника като публична трибуна, за да предизвика на министерско ниво действена
политика за опазване чистотата на водните басейни – реки и езера, но не успява да
постигне успех, въпреки че в словесния арсенал включва и политическия символ -
определението „априлски” национален дух:

„Тревожим се за Марица!
Така повече не трябва, не бива, не може да продължава!
Българските реки трябва да бъдат спасени!

Зная, ще кажат: индустриализация, бързи темпове, изтръгване от миналото!
Всичко това е известно и въпреки това! Никой не ни е позволил да замърсяваме

българските реки със своята престъпна небрежност, със своето безразсъдство, със
своята неграмотност. Мъртвата вода е по-страшна от всяка смърт, защото именно
водата е един от първоизточниците на всеки живот – и на животните, и на растенията, и
на човека. Този, който умъртвява водата, той влива отрова в жилите на целия народен
организъм. Той трябва да бъде преследван и наказан като масов убиец.Такъв е
действеният хуманизъм на априлския български национален дух сега. Тук прошка не
може да има за никого и всички оправдателни доводи са излишни.Марица и другите
български реки трябва отново да потекат чисти. ...”16

Една от най-силните публикации на В.  Йосифов е във вестник „Антени”  от 6
август 1986 г.17 Тя е озаглавена „Тревогата ни!” и в нея има толкова аргументирана
опозиция срещу софийската кандидатура за Зимните олимпийски игри през 1992 г,
която впечатлява с откровеността и авторовата смелост да разнищи проблема във
вертикална посока. Встъплението към темата започва с хапливата ирония на
народното умотворение:

„Когато за една работа се грижат много хора или много институции, то тогава ни
идва на ум старата поговорка: „почнеш ли да викаш на много хора „тате”, то тежко и
горко на майка ти!”

Публицистът се опитва да намери причините за бездействието и сред тях
открива наличието на редица учреждения и значителен брой служители, които
отговарят за опазване на природата, но всъщност нищо не правят. В разсъжденията си
припомня за възприетата практика при недостиг на финансови средства да се посяга на
бюджета за екология, за  чиновническия маниер да не се отговаря на сигналите за
нарушения и пр.и уместно се възползва от мъдростта на народа: „Лозунгът тук като че
ли е народното възклицание: като ми пееш, Пенке, ле!...”.

Той поставя на прицел пропагандната кампания на Българския олимпийски
комитет в чужбина за софийската кандидатура, който не се съобразява със законовия
ред за нейната обосновка, и главно липсва експертиза доколко се засяга природната
среда , не се осведомяват българските информационни средства за печатните
материали при международната репрезентация. В неговите възражения наделява
разумното отрицание на една кампания, която пренебрегва жизнения фактор природа,
особено важен за малки страни, в които географските дадености не предполагат
подобно мащабно настъпление. В междуполюсното пространство на за и против,
преобладаващите доводи за вредите натежават пред ползите. Ноторен факт е, че
домакинството на игрите няма как да издигне равнището на националния спорт,
временно се популяризира страната, но последствията от нанесените щети върху
природата остават за векове.

В. Йосифов описва административната безотговорност. „Месеци поред ние
чакаме от Комитета за опазване на природната среда да ни отговори: вярно ли е или не

16 Йосифов В. Не е само Рейн., в. Антени, бр. 18, 11 май 1983, От сряда до сряда.
17 Йосифов В. Тревогата ни! в. Антени, бр.32, 6 август 1986, От сряда до сряда.
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е вярно, че проектите за предстоящата защита на нашата кандидатура засягат
сериозно българската планина Витоша!

Отговорът на комитета е повече от странен – от там ни отговарят, че не са им
известни никакви проекти,  че при тях не са постъпвали за законно одобрение никакви
предложения, че с една дума Комитета за защита на природната среда е напълно
беззащитен!”18

Публицистът достига до извода, че  българската кандидатура за международна зимна
олимпиада не разполага с наложителната научна екологична експертиза:

„Оказва се,  че има идейни проекти,  които по наше мнение рискуват:  да
обезобразят планината, че международният биосферен резерват „Бистришко бранище”
ще бъде лишен от своите качества на резерват, че се предвиждат толкова магистрални
пътища, ски-шанци и влекове, толкова хотели, паркинги, стадион за 80 хиляди души,
увеселителни заведения и прочие съоръжения, които ще превърнат Националния ни
парк в снимачна площадка за нови серии на „ Седморката на Блейк”!

А директорът на дирекция „Пропаганда” при Българския олимпийски комитет се е
увлякал до толкова в своята пропаганда, та пише във в.”Отечествен фронт”, че:
„Зимните игри са естествен съюзник на гората”! Това вече е ирония.

Истината е една и тя трябва да се знае от всички: в идейните проекти за Витоша
липсва научна екологическа експертиза!

Това означава да нямаш диагноза, когато пристъпваш към операция.
В Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, в

Общонародния комитет за защита на природата, при Националния съвет на
Отечествения фронт, в Министерството на земеделието и горите няма никакви
документи за такава експертиза, които да са утвърдени по законен ред.

В едно време, когато стремежът на културното човечество е да се екологизират
дори градовете, ние пристъпване противно на природни и на държавни закони към
урбанизиране на планините!

Във време, когато ние очакваме с месеци отговори на нашите критики и
запитвания, по света се разпространява огромен цветен проспект за нашата
кандидатура, в който Витоша е разчертана и нарязана като новогодишна баница с какви
ли не модерни чудесии. И човек се чуди – защо е тази мистерия около проектите за
Витоша! Защо на българските редакции  на тъй наречените средства за масова
информация не е разпратен този луксозен проспект от сто и двадесет лъскави
страници, на чиято корица стои гербът на столицата ни с нейния девиз „Расте, но не
старее”.

А ние стареем, без да растем! И смятаме, че от Искъра има по-дълбоко. И от
Витоша има по-високо.

По-дълбоко е нашето отношение към българската природа.
По-високо е нашето чувство за отговорност пред законите!
Естествено, не се съмняваме в добрите намерения на никого. Но знаем, че и

пътят към ада е постлан с добри намерения”19.
И пак използва правата си на народен представител, за да се прекрати

„вандалщината спрямо българската природа, която и без това е вече значително
накърнена”. Неговото предложение е: „ Постоянната комисия за защита на природата
към Народното събрание на Народна република България да проведе нарочно
заседание на самата Витоша и там да обсъди проектите за нейното бъдеще.
Такава е тревогата ни!”20

Природозащитната активност на В. Йосифов не получава популярност, не
постига и съществени резултати, но навежда към извода за негативна реакция сред
управляващите среди. Освобождаването му от поста председател на СБЖ само след

18 Пак там.
19 Пак там.
20 Пак там.
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два месеца естествено препраща към анализираната публикация и се превръща в
следствие от нея. Предположението може и да не е точно, но е възможен отговор на
властта.

В. Йосифов е комунист по убеждения, но когато пише и говори за българската
природа и пледира за спазване на природните закони, неговото родолюбие не получава
идеологически измерения, а се разбира в глобален хуманен аспект: бъдещето започва
от настоящето, България носи отговорност за родната земя, екологията изисква
постоянната загриженост на всички, за да го има утрешния ден. И за финал особено
подхожда мисълта му:

„....Не зная какви са познанията по история на демокрацията на редица отговорни
другари от редица отговорни институции, но очевидно мнозина от тях не са наясно, че
демокрация означава компетентност, означава знание, означава умение, означава риск
да се решават въпросите по  най-добрия начин”21.

21 Йосифов В. В понеделник. В. Антени, бр. 3, 20 януари 1988, От сряда до сряда.
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ВОДЕЩИТЕ ФИГУРИ НА ДОБРУДЖАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Володя Милачков

Движението за национално освобождение на добруджанските българи възниква
след Балканските войни – през септември 1913 г. с организирането на дружества от
образовани хора с различни професии и представители на студентската младеж,
имащи месторождение в градовете и селата на попадналата под румънска власт
област Добруджа. През 1915 г. дружествата се обединяват изграждайки
Добруджанската организация. По време на Първата световна война центърът на
движението се премества в областта, където с българска правителствена помощ  се
създава Централният добруджански народен съвет (ЦДНС). Съветът успява да
проведе два народни събора, които изразяват желанието на добруджанци цялата
област да бъде в пределите на българската държава1.

В края на световния конфликт в добруджанското движение навлизат нови дейци,
увлечени от революционен подем, споделящи автономистките възгледи на д-р Петър
Вичев, чието мнение в значителна степен става определящо за движението. От друга
страна, след войната е налице известно отдръпване на част от по-старите дейци. То е
свързано както с новите насоки на движението, така и с разочарованието и отчаянието
от повторното откъсване на областта в нейната цялост. Значителен брой от
оттеглилите се дейци по произход са от Северна Добруджа. Тяхното отдръпване се
отразява неблагоприятно като намалява възможностите за влияние в редица райони на
областта, попаднала вече и с двете свои части във владение на Румъния. Проявява се
тенденция за изтласкване от ръководни позиции на дейците, произхождащи от
северната част на областта. Това нарушава равнопоставеността по териториален
признак в движението, което се затвърждава в по-нататъшната му развитие и донякъде
има отношение за ограничените резултати при разрешаването на добруджанския
въпрос.

Добруджанското движение от различни страни е подложено на идеологическо
облъчване. Най-силно и напористо то е от привържениците на комунистическата партия
(КП), вярващи в месианството на световния пролетариат. Тяхното проникване носи
опасността от разпространение на национален нихилизъм, мимикриращ като
пролетарски интернационализъм. С изключение на БЗНС по време на неговото
управление, представителите на други партии, които участват в движението, не
изявяват открито своята партийна обвързаност. Сред тях са ръководители и активни
дейци на движението като д-р Коста Списаревски от Обединена народнопрогресивна
партия, Йордан Пекарев от Български земеделски народовластнически съюз, Ангел
Стоянов и Матей Бончев от Демократическа партия, както и привърженици на
Социалдемократическата партия и др. Стъписването, породено от катастрофалния
изход на войната, свива активността на много политически партии. Разочаровани от
липсата на близка перспектива за разрешаване на националните проблеми, те до
голяма степен се дезангажират по отношение на национално-освободителните
организации.

Ръководителите на най-голямата организация в движението Съюза на просветно-
благотворителните дружества “Добруджа” (название на Добруджанската организация от
1925 г.) постепенно оформят надпартийна стратегия с конкретни цели, която се
възприема от мнозинството негови членове. Те успяват да преодолеят критичните
моменти, породени от погрешни стъпки, от намесата на “слепи привърженици на
чуждата пропаганда”, от бездушието на българската политическа общественост и

1 История на Добруджа. Т. 4. В. Търново, 2007, с. 185-190, 237-250
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външния натиск. Управителните тела започват да следват оптимална позиция по
отношение на политическите изкушения, като изтъкват, че добруджанският въпрос е
български и не може да бъде привилегия на отделна партия2. Съюзните лидери
застават зад разбирането, че не бива да се отказва подкрепа от близки и далечни
държави, но в никакъв случай не трябва да се позволява използването на
организацията за чужди домогвания, при което имат предвид основно амбициите на
съветските управляващи и техните коминтерновски последователи. Освобождението
на Добруджа те свързват с възхода на световната демокрация, с прокламиране на
самоопределението на национално подтиснатите и установяване на политическа и
национална търпимост. Съюзните водачи създават предпоставки за относителна
хомогенност и по-голяма стабилност на организационното развитие на добруджанското
движение, за разширяване на неговото влияние и изграждане на сериозен политически
облик на съставляващите го организации.

Съюзът “Добруджа” и създадената през 1923 г. Вътрешната добруджанска
революционна организация (ВДРО) се развиват и работят първоначално в тясна и
непосредствена обвързаност, без взаимно и открито да си отричат правото на
съществуване. Личната уния е съществен елемент в паралелното им развитие. Част от
ръководителите на ВДРО са в ръководните тела на легалната организация, а други са в
ръководствата на местните дружества. В някои случаи се проявява известно
противопоставяне между София и Русе като седалища на ръководните тела на
организациите3. В течението на годините възникват несъгласия, породени от
различното отношение към използването на нелегални и въоръжени методи на
действие в определени политически моменти или по принцип. В много случаи част от
ръководните дейци на ВДРО отстояват гледището за по твърд курс спрямо Румъния и
политиката на търсене на компромиси при решаването добруджанския въпрос, което
има своите проявления и след възвръщането на Южна Добруджа към България в
началото на есента на 1940 г., постигнато с подписването на Крайовския договор от
двете страни.

Различията в схващанията, честолюбивите намерения и политическите
пристрастия са източник на напрежение между ръководителите на сродните
организации, обособили се и по-късно в движението. В отношенията им намира място
взаимното оспорване на влияние, роля и ефективност на действията. Междуличностни
спорове и антипатии сред активистите, подбуждани от политически различия, се
пренасят в организациите по места. Те затормозяват тяхната работа и разклащат
дисциплината им. Сенчестата страна в поведението на някои от водещите дейци също
оказва чувствително влияние върху резултатите на организираното движение. В него
неизбежно се промъкват и хора със съмнителни качества, користолюбиви и движени от
“чисто кариеристични попълзновения”, които “чрез делото правят кариера и живеят от
него”. Отделни членове на управителните тела и местни ръководители се занимават
със службогонство и ходатайства за лична изгода. Те протежират чужди на проблемите
на Добруджа и нейните български чеда чиновници, натоварени с тяхното решаване и
понякога защитават деяния, преследвани от законите4. Някои пък от “революционните
дейци” около българо-румънската граница се компрометират с разбойничество, обири и
провокаторска дейност. Чрез подобни конфузни деяния се дезорганизират
освободителните борби на добруджанските българи и се нанася ущърб на обществения
престиж на движението.

Нееднократните предупреждения на добруджанските ръководители, че
правителствата на Румъния разполагат с добре устроена шпионска мрежа, показва, че
опасността от въвличането на добруджанци в румънски провокации е значителна5.

2 Извори за историята на Добруджа 1919-1941. Т. 2, С., 1993,. с. 208
3 ЦДА, ф. 948К, оп. 1, а. е. 59, л. 1; Свободна Добруджа, бр. 70, 24 авг. 1930 г.
4 АМВР, об. 814, т. II, л. 212-214
5 Добруджанско знаме, бр. 30, 19 юни 1920 г., бр. 35, 24 юли 1920 г.
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Предателствата и румънските разкрития предизвикват силни сътресения в развитието
на движението. Много са разколебаните в правилността на използваните
революционни методи. Открива се неподготвеност у много от хората ангажирани с
ръководна дейност и с опазване на организационните кадри. Това снижава техния
авторитет като ръководители. Заети с вътрешните противоречия в първите следвоенни
години те не отделят нужното внимание на работата в Добруджа и получават
справедливи упреци6. Трудностите и провалите, които изживяват нелегалните
организации се дължат на недостатъчния организационен и политически опит на
водещите им дейци7. За не особено значителните постижения от дейността в Добруджа
вина имат и те, защото не  винаги намират най-добрите форми на работа и не всякога
проявяват необходимата настойчивост и последователност при изграждане и
функциониране на организационната мрежа.

В пропагандната си активност “левицата”, обособена организационно в
Добруджанската революционна организация (ДРО), Добруджанския младежки съюз
(ДМС) и Централния добруджански акционен комитет (ЦДНС), съответно през 1925,
1927 и 1929 г., си служи с пресилени, груби и необосновани нападки срещу Съюза и
неговите главни дейци, за да ги унижи, злепостави и отстрани от движението и да го
обсеби. Отиването до крайност в тази насока заличава различията с отправяните
обвинения от страна на Румъния. Съюзът се сравнява с румънски шовинистични
организации и се определя като оръдие на политиката на шовинизъм и анексионизъм.
Състоянието му се представя за изпълнено с раздори, идейна безпътица,
дезорганизация и разложение. Организацията се набеждава, че се е сраснала с
държавния апарат и се определя “като държавен съюз наречен Добруджа”8.

Изключително опасни за движението са публикациите за извършвани осъдителни
деяния от по-известни негови поборници. Такъв е документът за престъпленията на
ВДРО и Изпълнителния комитет на Съюза от октомври 1930 г.,  изготвен почти изцяло
от д-р Вичев, който играе ролята на донос пред румънската държава и нейните
европейски покровители. Разнообразни и остри са и нападките срещу съюзните
ръководители. Те са укорявани в сервилност, двуличие, предателство, спекула с
интересите на организацията, злоупотреба, контрабанда и др. В тези писания не е
пощаден и интимният живот на дейците, като им се приписват многоженство,
незаконородени деца и други подобни. За да бъде уязвена, Дора Габе, една от най-
изявените активистки в женския компонент на движението, е наричана “еврейката,
национална ренегатка”9.

В борбата за отстояване на политическата линия на Съюза, неговите
ръководители съчетават различни форми на силово въздействие върху своите
противници от “левицата”. Това се постига чрез експлоатиране на политическата
ситуация след забраната на КП, като се набляга на опасността от комунизиране на
движението. Използва се и административно-полицейски натиск, който се демонстрира
най-ярко при подготовката и провеждането на съюзните конгреси, конференции и
събрания. Добре се борави с различни организационни похвати и процедурни техники,
с които се държи под контрол работата на организационните форуми. С умели маневри
се внася колебание и се разстройва единодействието между д-р П. Вичев и членовете
на КП. Последователно от съществуващия плурализъм в организацията се изключват
комунистите и групата около д-р Вичев. Подхождайки прагматично през 1927-1928 г.,
съюзното ръководство изказва готовност да се прояви търпимост към идейните течения

6 АМВР, об. 21373, ч. I, л. 14; Извори за историята...., с. 14
7 Тодоров, П. Добруджанската нелегална национално-освободителна автономистска
организация (1919-1923 г.) - Трудове на ВТУ. Т. 25, кн. 3, ИФ, 1989, с. 183, 187
8 История на Добруджа…, с. 389-390
9 Свободна Добруджа, бр. 66, 14 ян. 1930 г.; бр. 69, 5 авг. 1930 г.; бр. 70, 24 авг. 1930 г.; бр. 72,
21 септ. 1930 г.; бр. 74, 23 окт. 1930 г.; бр. 76-77, 30 дек. 1930 г.; бр. 78, 7 ян. 1931 г.; ИМ-
Силистра, ф. 302, л. 1; ЦДА, ф. 173Б, оп. 1, а. е. 48, л. 5-6; а. е. 98, л. 3-4
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“стига да не атентират добруджанското единство, възвестено от съюзния устав”. То е
убедено, че единодействието е повече от необходимо, докато тактиката е “нещо
еластично”10.

Сред използваните прийоми е политическото изнудване, прилагано с различни
видове заплахи. Те се отнасят до загубване на работа, на възможност за оземляване,
интерниране, физическа разправа и унищожение. Угрозата с убийството също не е
рядкост. По отношение на д-р Вичев тя е отправяна неколкократно, което го кара да се
подсигурява с телохранител. С някои от готвените покушения се занимава и
прокуратурата11. Смъртните заплахи се използват и във вътрешногруповите
противоборства, включително и в прокомунистическата ДРО, при което част от тях се
развиват на чуждестранна сцена12. С “призрака” на терора в движението се поддържа
свръхнапрежение, което изтощава силите за ползотворна работа. Все пак в него не се
стига до фатални братоубийствени противостояния, но жертви на смъртоносно
политическо насилие стават редица дейци. По-голямата част са от “левицата”, което е
следствие от неглижирането на нейните представители от страна на властимащите,
които за тях са удобна изкупителна жертва пред външния свят и пример за назидание
на подопечните им поданици.

Важен показател за позициите на Съюза и неговото налагане като определящата
организация на движението в обществено-политическия живот на България са
многобройните срещи на неговите водещи дейци с представители на българските
правителства и парламент. Те утвърждават тенденцията за широко проникване в
обществения живот на страната. Добруджанските ръководители проявяват
инициативност и прозорливост, защитавайки намерението си да намерят подкрепа и
съчувствие от управляващите и общественото мнение. Те се съобразяват с
общобългарските интереси, като подчертават, че добруджанското дело е национално и
трябва да се радва на еднаква загриженост от всички българи. Неведнъж дейците
заявяват, че добруджанският въпрос ще съществува докато съществува българска
държава13.

Ревностното усърдие на ръководните дейци и резултатните им действия дават
основание да се приеме, че Съюзът “Добруджа” става главен изразител на
жизненоважните интереси на добруджанската емиграция и сериозен защитник на
онеправданите българи в Добруджа. Българските общественици от Добруджа търсят
неговата помощ за укрепване на учебното дело в областта, за изпращане на книги от
български автори, за организиране издаването на български вестници и за
осъществяване други свои обществени и културни начинания. Независимо, че не
винаги разбиранията на емигрантските и вътрешните дейци, необременени от
комунистическата идеология, си схождат, те се стремят да поддържат неразривни
лични и идейно-организационни връзки, а предприеманите стъпки да бъдат плод на
взаимно обмисляне и съгласие14.

Много главоболия преживяват няколкото добруджански ръководители, заети с
бежанските неволи на напусналите не по своя воля родния си край. Съюзният
Изпълнителен комитет постоянно убеждава добруджанските бежанци в нуждата от

10 Стефан Караджа, бр. 13, 17 ноем. 1928 г.
11 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 509, оп. 1,
ед. хр. 103, л. 78, 82; ДА-Варна, Сп. 162Б, л. 3
12 Милачков, В. Нови сведения за създаването и дейността на Добруджанската революционна
организация (от архивите на Коминтерна). – В: България в сферата на съветските интереси
(Българо-руски научни дискусии). С., 1998, с. 287-289
13 Добруджа, бр. 179, 25 май 1933 г.; ЦДА, ф. 302К, оп. 1, а. е. 1, л. 140; ф. 948К, оп. 1, а. е. 114,
л. 133; а. е. 152, л. 182.(
14 ЦДА, ф. 948К, оп. 1, а. е. 28, л. 1; а. е. 62, л. 1-3; а. е. 93, л. 1-3; а. е. 94, л. 1-3; ф. 130, оп. 1, а.
е. 98, л. 1; Нягулов, Б. Политическите борби в защита на българските национални интереси.
(разговор с г-н Данаил Ст. Бекяров за българската миноритарна партия в Добруджа под
румънска власт). - В: Добруджа, № 8, Варна, 1991, с. 220.
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сплотеност и приобщаване към организацията с довода, “че само когато се сплотим до
един в нея ще бъдем силни,  а бъдем ли силни ще бъдем и добре”15. Хиляди са
подпомогнатите бежанци при тяхното устройване на новите им местожителства,
оземляване, одворяване, окъщяване и пр. Оказва им се решително съдействие при
преодоляване на много други съпътстващи ги трудности, свързани с намиране на
инвентар, посевен материал, работа, записване на децата в училище, продължаване
на образование, откриване на близки и установяване на контакт с тях.

Местни ръководни дейци от районите с многолюдна добруджанска емиграция
проявяват понякога ревност срещу софийските ръководители на организациите, на
които се приписва известна отчужденост, съглашателство с управляващите и
студенина към острите проблеми на добруджанци. Тази ревност не рядко става
присъща черта на отношенията между софийските ръководства и дейците от
провинцията. Тя намира своето проявление при различни поводи, които най-често са
свързани с привличане на вниманието и спечелване на благоразположението на
отговорните фактори на централно или местно ниво.

За добруджанските ръководители воденето на пропаганда дейност с
външнополитическа насоченост е важна задача. В този план движението следва
политика на изнасяне, осветляване и документиране на добруджанския въпрос пред
европейската и световна общественост. Неговите ръководители държат сметка за
международните постановки по малцинствените въпроси, за доминиращите
политически концепции в Европа, за българо-румънските отношения и положението на
българското население в Добруджа. Постепенно разбирането, че борбата срещу
Ньойския мирен договор е борба за съществуване на българския народ става водещо.
Многобройни са изложенията, бюлетините, декларациите и мемоарите, отнасящи се до
различни страни от развитието на добруджанския въпрос. Зачестяват контактите с
управляващите с цел да се съдейства за по-добрата защита на българските
национални интереси пред външния свят. На международното поле запомнящи изяви
имат д-р Иван Пенаков, Трифон Трифонов, Дора Габе и др. От прокомунистическите
дейци по-значими стъпки под егидата на Коминтерна осъществяват д-р П. Вичев, Петър
Нейчев, Георги Кроснев, Върбан Петров и др.

На печатните органи се разчита да изнесат голяма част от решаването на
проблемите по настаняването на озовалите се в България добруджанци и външната
пропаганда на освободителните им пориви. В периодичните издания се осветляват
добруджанските проблеми, заклеймяват се проявите на терор в Добруджа и се
отговаря на писанията и нападките на румънската преса. Тук се отличават почти всички
съюзни ръководители (Аспарух Айдемирски, Печо Господинов, Ангел Стоянов, Тр.
Трифонов и др.) с многобройни статии и материали в добруджанския печат и с отделни
пропагандни издания. Същевременно в изданието на Коминтерна в. “Балканска
федерация” сътрудничат Г. Кроснев, В. Петров и др., а в издаваните в България с
неговото и на КП финансово покровителство в. “Свободна Добруджа” и в.
“Добруджанско знаме” редактори и автори са д-р П. Вичев, Иван Георгиев, Димитър
Ганев, д-р Асен Панев и др.

В своята дейност добруджанските ръководители полагат настойчиви усилия да
използват и следват опита на организациите на македонските българи. Почти всички те
са единодушни, че Вътрешната добруджанска революционна организация е създадена
по типа на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО). Това се
обяснява с голямата идейна близост и със сходното положение на организациите в
общественото развитие на страната16. Отношението към отделните македонски дейци
като представители на различни течения в освободителното движение на българите от

15 ИМ-Силистра, ф. 46, л. 2; ЦДА, ф. 173Б, оп. 1, а. е. 134, л. 1;  ф. 948К, оп. 1, а. е. 118, л. 11;
АМВР, II-НС 1180, л. 21; об. 4076, л. 17
16 ДА-Силистра,  С-66Б,  л.  7; ф.  354-СБ,  л.  13; РГАСПИ, ф. 498, оп. 1, ед. хр. 50Б, л. 13; ЦДА,
Сп. 2409Б, л. 20; Сп. 1492Б, л. 381
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Македония се определя и от личните политически виждания и симпатии. Например,
когато в първите следвоенни години неговото мнение  в значителна степен доминира,
д-р П. Вичев споделя, че Гьорче Петров като име от първа величина в македонското
движение и негов родоначалник е “дядото на македонската революция”. Изразявайки
му своята признателност, той заявява, че се е учил лично от него17. Организационните
формации на добруджанци търсят и разчитат на взаимодействие със съответстващите
им по политически нагласи структури и дейци от македонското движение.

Голям дял за увеличаване размера на обществената подкрепа за
добруджанското движение има ръководния екип от дейци със солидно образование.
Силна е групата на юристите. Сред тях са адвокатите А. Айдемирски, д-р П. Вичев, Тр.
Трифонов, Асен Господинов, д-р Ив. Пенаков, който формално не е член на
Добруджанската организация, но дейно участва в нейните акции и кампании, Иван
Хаджииванов, Добри Симеонов, Драгомир Сакеларов и др. Носители на висши
икономически знания са Драгомир Божинов, д-р Ив. Пенаков, Г. Кроснев и др.  М.
Бончев, Борис Петров, П. Господинов и др. са обиграни журналисти и общественици.
Отличителна черта за всички добруджански ръководители е, че са добри оратори.
Почти всички се проявяват като опитни журналисти и публицисти и обогатяват облика
на организационните документи като ги правят призивни и запомнящи се. С
политически усет и вещина те разкриват добруджанския въпрос и с проникновение
разискват въпросите за земята, която има “магическо” влияние върху духа на
добруджанци. С постоянство следят публикациите на румънската преса и достойно
разобличават многобройните й провокации.

Мерило за нравственото равнище на движението са имената на неговите лидери.
Много малко са водещите дейци, проявяващи своеобразен “национален” кариеризъм,
за които организационната власт е основно средство за изява на лични амбиции. В
Съюза “Добруджа” съществува известно разделение на внушенията от личностното
присъствие на най-изявените дейци, което едва ли е нарочно търсено, но сполучливо
подсилва съюзното въздействие. Неговият дългогодишен председател Ангел Стоянов
оставя впечатление за представителност и увереност, съюзният секретар Печо
Господинов за емоционалност и всеотдайност, Аспарух Айдемирски, ръководител на
Съюза и ВДРО – за дързък дух и непримиримост, д-р Иван Пенаков – за компетентност
и дипломатичност, а “извор на неизчерпаема енергия и духовен патос” е Дора Габе със
своето творчество и публични изяви у нас и в чужбина. В Добруджанските младежки
организации “Стефан Караджа” и техния съюз се отличават Драгомир Божинов, Цонко
Ханджиев,  Анка Стоянова,  Начо Добрилов и др.,  а в женските комитети,  прераснали в
Добруджански женски съюз, Дора Габе, Жива Шумналиева, Мария Арнаудова, Елена
Петрова. В ДРО и организациите свързани с нея – ДМС и ЦДАК заедно с изброените
вече функционери активно се включват Димитър Дончев, Д. Ганев, д-р Ас. Панев, Ив.
Георгиев, Иван Томов и др. Във ВДРО трайна диря оставят Дочо Михайлов, В. Петров,
Никола Кямилев, Иван Хаджииванов, А. Айдемирски, Стефан Симеонов, Стефан
Боздуганов и др.

Различията в движението се определят от водачите на добруджанския съюз като
личностни и идеологически. Първите се изявяват, когато собствените интереси на
отделни участници се поставят по-високо от общия интерес. Основните съюзни
ръководители ненавиждат идеологическите блуждения и се противопоставят на
“несериозната в основата си и порочна в същността си идея за отделна добруджанска
държавна общност”. За тях носителите й са “заблудени синове”, “верни на своята
идеологическа самоизмама”, защото поставят идеологията по-високо от народността.
Организационните водачи изказват задоволство, че Съюзът “щастливо обезвреди
смутителите и предотврати братоубийствата всред добруджанските българи” и, че
идеологическата им победа впоследствие е “коронясана” с освобождението на

17 Пак там, бр. 57, 30 юни, 1921 г.; РГАСПИ, ф. 509, оп. 1, ед. хр. 126б, л. 81
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Добруджа, постигнато не по рецептата на хората “с притъпено българско
самочувство”18.

Добруджанските ръководители в своите оценки отдават признание на хилядите
“ентусиазирани и вдъхновени борци”. Постигнатите резултати те приемат за плод на
колективната воля и енергия. До голяма степен освобождението се смята подготвено от
борбите на добруджанското население19. Интересни са мненията на съюзните
ръководители за собствената им роля в движението. Сред качествата, които
притежават, те подчертават упоритостта, единомислието, тактичността и това, че не
изменят на своя дълг и чувство за свобода. Емигрантските водачи съобразяват
използваните средства с политическите условия и създават “цяла литература” по
добруджанския въпрос. П. Господинов ги оценява като “хора на компромиса” и “идеен
колектив”, съставен по-скоро от конспиратори, отколкото от революционери.
Показвайки жертвоготовност, ръководителите имат самочувствие, че познават най-
потайните гънки на  добруджанската борба и “скритите пружини”, които я движат20.
Добруджанските дейци, отказали се от партийността, смятат, че обединяват
българската политическа мисъл около въпроса за Добруджа и го поставят като
малцинствена и ревизионистична задача на българската нация21.

През времето на своето съществуване добруджанското движение, обособено в
съвкупност от организационни формации с обществено познати лидери, се бори за
проваляне на румънизаторските цели, за свободно проявление на националната
идентичност на добруджанските българи като се противопоставя срещу изличаване на
етническото им присъствие в Добруджа. То дейно подпомага борбите им за
политически и граждански права и свободи и си спечелва правото да се възприема като
естествен техен защитник. Движението става съществен елемент от националното
взаимодействие между България и Добруджа, който поддържа преките и косвени
нишки, сплитащи общата духовност на Родината с нейната отнета част.

След преломната промяна през 1944 г. мнозина от ръководните дейци на
движението са сполетени от незавидна участ. Едни са обект на извънсъдебни репресии
с фатален край, други са съдени от т. н. Народен съд, дори посмъртно. Трети са
репресирани при неговата подготовка и впоследствие също намират смъртта си.
Същевременно повечето от дейците на ДРО и нейните организационни спътници
заемат управленски длъжности в наложения нов режим. Някои от тях имат определен
принос за извършеното политическо отмъщение и сурово възмездие, върху
доскорошните им политически противници от Съюза “Добруджа” и присъдружните му
организационни формации. Главното обвинение срещу тях е за “проявена фашистка
дейност”, каквато в действителност набедените не са извършвали. Подложените на
жестоко и незаслужено преследване те са споходени от трагични последици за тях и
семействата им. От Народния съд са осъдени Любен Станчев, А. Айдемирски, Др.
Божинов, Лефтер Бояджиев и др. Семейството на трагично загиналия заедно със
своята съпруга по време на бомбардировките над София в началото на 1944 г. А.
Стоянов също е засегнато от разпоредбите на съда. Без юридическа санкция са
репресирани Яни Хаджиянев, Ив. Хаджииванов, П. Господинов, Ив. Ризанов, д-р И.
Пенаков и др., което се оказва пагубно за повечето набедени за носители на вина.

Разнообразните организационни прояви на добруджанско движение са израз и на
желанието на утвърдилите се негови ръководители да намерят достойно място в
защитата и отърсването на добруджанските българи от чуждонационалния гнет. Те се
стремят да допринесат за облекчаване на нерадостната им съдба и да засилят
авторитета си на тяхна надеждна организирана опора в освободителните им стремежи.

18 Пак там, л. 70.
19 ЦДА, ф. 948К, оп. 1, а. е. 75, л. 2; а. е. 165, л. 17
20 Пак там, а. е. 75, л. 2; а. е. 119, л. 146-147; а. е. 161, л. 5; Подем, бр. 105, 15 ян. 1943 г.;
Слово, бр. 6321, 17 авг. 194 г.
21 ИМ-Силистра, н.с.ф. 998, л. 95
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Всички водещи фигури на движението натрупват многогодишен стаж в него, а някои
извървяват организационния път на основната му формация от начало до край. В много
случаи членовете на организационните елити показват чувство за границите на
възможното. Редица изключително важни и върхови моменти в развитието на
организационните структури са белязани от тяхното значимо присъствие и решаващо
участие. Станали изразители на волята на различни слоеве от добруджанското
население, те търпят морални и материални жертви, изграждайки репутацията на
освободителното движение. Повечето са интересни личности с богат и поучителен
житейски опит, в който се пресичат идейни влияния, възгледи и противоречия,
характерни не само за дейците на добруджанското движение, но и за социално-
политическите и духовни настроения, свързани с превратните събития след Първата
световна война.
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ХАДЖИ СТОЯН НИКОЛОВ И ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В СЕВЛИЕВО

Ивета Миленова

В началото на ХІХ век откриването на килийни училища, дотогава дело на
отделни грамотни свещеници и манастирски таксидиоти, започва да се осъществява от
местната градска църковна община. Първото общинско килийно училище в Севлиево
се открива през 1820 година. Наричано за по-кратко „Килията”, то се помещава в
сграда, специално построена за целта в североизточната част на двора на църквата
„Свети Пророк Илия”. Пръв там учителства Пенчо Димов/ около 1790 – 19.02.1835 г./,
който е първият учител светско лице, за когото намираме повече и точни данни у
изследователите на историята на Севлиево. /Беязов 1923, 8-9/

Според спомени на севлиевци обучавал около 40 деца и учителствал от 1817 до
1824 година, когато станал свещеник. Той усърдно се самообразова, притежава и
подчертана любов към книгите, които умело подвързва и сам отбелязва това в
приписките, които прави по различни въпроси. /Бакалов 1896, 44/

Негов заместник става даскал Николчо Попнедев /1804 – 1833/, който учителства
от 1824 до 1827 година . /Ганев 1925, 31/ През 1825 година по инициатива на
севлиевския първенец и църковен епитроп Хаджи Стоян Николов „Килията” била
обновена и преустроена и в нея можели да се обучават около 100 деца. /Йонков 1967,
38/ Последен в „Килията” преподава даскал Никола Иванов Гайдарджиолу /1800 – 1871
/. Този всеотдаен възрожденски деец учителства цели 40 години в два основни периода
от развитието на българското училище – в килийното обучение и в изграждането на
новобългарско светско образование. Живият български дух и разностранните книжовни
интереси на даскал Никола проличават не само в приписките, които той прави в
подвързаните от него книги – умение, което подобно на Пенчо Димов усвоява. Известни
сред севлиевци са поучителните слова, които произнася в църквата. Името му се
среща в списъците на спомоществователите на много възрожденски книги. Даскал
Никола Иванов се проявява и като книжовник – запазен е негов ръкописен сборник с
разнообразно съдържание. /Ганев 1925, 32/

По време на обучението в килийните училища децата се учели да четат сричайки
и учейки наизуст дебели и неразбираеми книги на старобългарски език и завършват,
едва получили елементарни знания по четене и смятане с четирите основни
аритметични действия. Обучението не се подобрява особено и след издаването на
Рибния буквар на Петър Берон и откриването на Габровското светско училище.
Оживяването на икономиката на страната дейното включване на населението в
производството и търговията със стоки, сравнително подобрените обществени условия
и не на последно място нарасналото народностно самосъзнание на българите налагат
необходимостта от придобиване на по-цялостна грамотност, от светско образование.
За тази цел било необходимо просветното дело да се постави на изцяло нова основа.

Необходимостта от построяването на нова училищна сграда, в която да се
получават знания, които отговарят на изискванията на времето и са така необходими на
пробуждащия се български дух, пръв в Севлиево осъзнава видният севлиевски
първенец и богат търговец Хаджи Стоян Николов . Роден в Севлиево на 4 април 1797
година /Вълчанов 1942, 7/, в семейството на предприемчивия Никола Зуреолу,
преселил се от с.Градище в града. Младият Стоян вероятно се е научил да чете и пише
в килийното училище при църквата „Св.Пророк Илия”, а след това завършва килийно
училище в Свищов,  където живее и работи по-големия му брат.  Завръща се в
Севлиево, открива дюкян в чехларската ръста, а след това подхваща търговия и
сравнително бързо успява да добие добро състояние. /Йонков 1967, 34/
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Като градски първенец той бил и епитроп-касиер на църквата „Свети Пророк Илия” и
по негов личен почин се събират пари и помощи за църквата. За това свидетелства
съхранената във фонда на музея църковна записна книга, попълвана прецизно от
ръката му1 . Спомоществувател е на редица възрожденски книги, като в „Цветособрание
на сичкото презгодишно церковно богослужение”, издадена през 1847 в Букурещ е
споменат като родолюбивия господин хаджи Стоян Николов от Севлиево. Той е един от
инициаторите за обновяването на църквата „Свети Пророк Илия” през 1934 година и на
църквата и част от манастирските помещения в Батошевския мъжки ставропигиален
манастир „Успения Прясвятия Богородици” през 1836 година./Бакалов 1896, 41/
Неговото име е начело в списъка на ктиторите в Парусията на манастира от 1837
година. /Вълчанов 1942, 219/

Търговските му интереси налагат да пътува, като особено често посещава
Свищов и Габрово. Там, наред с частните си работи той с особен интерес следи
развитието на просветното дело и културата в тези градове. Като осъзнава важната
роля на училището за възраждането на българския народ и по примера на габровския
радетел за народно просвещение Васил Априлов, Хаджи Стоян Николов решава да
основе гражданско училище в родния си град, още повече, че „Килията” не можела вече
да побира всички желаещи да се учат деца.

Обсебен от новата си идея х.Стоян Николов се опитва да я превърне в общо
градско дело. Първоначалните му усилия да заинтересува севлиевци и Севлиевската
българска община за събиране на средства и построяване на нова и по-удобна
училищна сграда не срещат съдействие. Тогава достойният българин определя част от
собственото си дворно място, отделя от личните си средства около 60 хиляди гроша и
през 1842 година строежът започва. През 1844 година голямата и представителна
сграда в общи линии е завършена. /Миленова, Грозев 1994, 5/

В свода на главния източен вход е вграден строителен камък с трапецовидна
форма с възпоменателен текст, обиколен от две прави човешки фигури:

„Созида ся училище сие
надстоянием и иждивением
Любороднаго
Господина х. Стояна Николаевича
просвещение ради единородних
1844”

Хаджистояновото училище е едно от първите, създадени в българските земи на
Османската империя. Имайки предвид примера на Габровското и останалите открити
вече училища, където обучението се провежда по метода на Бел – Ланкастър, Хаджи
Стоян разбира необходимостта и тук да се преподава по новата „взаимоучителна
метода”.

Новото училище е солидна сграда на два етажа с дебели каменни стени.
Построено е на площ от 374 кв.м. На първо време за учебни нужди бил устроен и
обзаведен горният етаж. Една голяма стая била отделена за учениците. В средата се
намирали чиновете, а от двете им страни, върху северната и южна стени били окачени
специални „взаимоучителни таблици”. В източната част на етажа, до южната стена
била изградена стая – жилище на учителя, до нея три отделни стаи за по-големите
ученици /калфите/ и едно помещение с камина / хашево/. Долният етаж първоначално
служил като маза за съхранение на дървата за огрев. При ремонти, направени през
1858 и 1863 година в този етаж се обособили една класна стая, стая за учителя, стая за
по-неспособните ученици /галфоните/ и едно тъмно помещение за дърва, в което
някога наказвали непослушните. В класната стая на горния етаж се намирали

1 Книга инвентарна на църквата „Св.Пр.Илия”в Севлиево, заведена от х.Стоян Николов през
1824 година, инв.№ 1436/Д от фонда на Исторически музей Севлиево
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двадесетина училищни чина „най-проста направа”. Към първите два чина, на които
седели най-малките ученици били приспособени специални сандъчета с влажен пясък,
върху който те се учели да изписват първите букви. /Вълчанов 1942, 21-23/ Като
построява и обзавежда новото училище, х. Стоян Николов сам се погрижва да намери
подходящ учител. В началото на 40-те години на ХІХ век в Свищовското славяногръцко
училище на Емануил Васкидович преподава Неофит Бозвели. Според известния
севлиевски краевед проф. Харалан Вълчанов, Бозвели се запознава с Хаджи Стоян по
време на едно от пътуванията до Свищов и му препоръчва за учител своя ученик Петко
/или Петър/ Рачов, както тогава сам се подписва известният ни по-късно
Славейков/17.11.1827 – 1.7.1895г./. Едва 16 годишен, през 1843 г. П.Р.Славейков става
учител в Българското училище в Търново. Известен с „немирния си нрав”, Славейков
изразява недоволството на населението от гръцкия владика, като го осмива в
сатирична песен. Подложен на гонение от владиката той учителства в още няколко
селища, но едва в Севлиево, според собствените му думи, намира „спасение и
спокойствие”.

Започвайки учителстването си, Славейков въвежда в Хаджистояновото училище
„училищен правилник”, написан от Николай Палаузов, който се спазва в Габровското
училище от 1845 година. За значението на нововъведенията на младия учител
севлиевския краевед Васил Беязов пише в статията си „Училище и училищни дейци в
Севлиево 1818 – 1918 г.”

„С дохождането в града на даскал Петко Славейков се започва нова ера за
училището ни. Той учителствал през 1846 г. и до септемврий 1847 г. и направил големи
реформи: Пръв въвежда да се пише на пясък... писане на плоча /табла/... и след това
писане с мастило на книга. Почва да учи децата и ги запознава с българска история,
преподавал още свещена история, славянска граматика, смятане, пение и гимнастика.
Въвежда годишните публични изпити, седмична програма и междучасие, награди за
добрите ученици”.

За награда служат късове хартия, върху които е отпечатан с червено или черно
нарочно изработеният печат на Хаджистояновото училище. Печатът, който днес е
показан в експозицията на Исторически музей Севлиево, заедно с оригиналния си
тампон и метална кутия, е елипсовиден2. В центъра е изобразено двуетажно здание,
подкрепяно от двете страни от короновани лъвове и годината 1844. Около него е
изписано :

„УЧІЛІЩЕ ГРЕЖДАНСКО СЕВЛІВО ОТ х СТОІА:”
Според биографът на Славейков, неговият син Рачо П. Славейков, „той се

грижел за самообразованието си, като си доставял необходимите за това книги от
Габрово, чрез тамкашния даскал Цвятко”, с когото водел обширна кореспонденция. От
същата биография разбираме колко широки и разностранни са интересите на младия
учител : „Изглежда, че в Севлиево баща ми ще да е прочел първите сериозни книги,
взети от Габрово: Плутарховите животоописания, съчиненията на Доситея Обрадовича,
Илиядата на Омира и други. От Севлиево баща ми писа първите си дописки до
Цариградски вестник”.

Основната цел на общуването с Цвятко Самарджиев от Габровското взаимно
училище обаче е била обменянето на опит, информация и учебни помагала, за да се
постави обучението в Севлиеското училище на качествено нова основа, да бъде то
истинско светско училище. Самият Славейков пише:

„Почнах пръв да преподавам по новата метода за взаимното учение в
Хаджистояновото училище”. /Вълчанов 1942, 25/

Тук е мястото да вметнем, че заедно с П.Р.Славейков учителства и Никола
Иванов Гайдарджиолу, който заедно с учениците си напуска „Килията”. Въпреки че е
помощник на младия учител, Никола Иванов не проявява лична завист, а му
сътрудничи професионално. Двамата учители заедно изживяват неприятностите,

2 Печат на Хаджистояновото училище инв № 8/В, ИМ Севлиево
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причинени от несъгласието на настоятелите – епитропи с нововъведенията в
училището и нередовното изплащане на заплатите им и поръчаните учебни помагала.
Подкрепа за своята дейност Славейков среща единствено от Хаджи Стоян, който
нееднократно сам поема направените разходи. Потвърждение за това, че единствено
на него се надява младия даскал, намираме в писмо до Цвятко Самарджиев от 1847
година по повод поръчаните взаимоучителни таблици :

„Ние стоим и се чудим какво щем да правим, никому една пара не дават, нито на
учителя Никола, нито мен... за хляб пари нямаме... За таблиците повечето се дивят как
ще платят,  кога дето ся подписани не плащат.  Ами дано би дал Бог дядо Хаджи един
инат, че да ги плати пак сам”.

Може да се твърди, че хаджи Стоян почти изцяло поема всички разходи на
училището – той заплаща не само заплатите на учителите, а дори дървата за
отопление. Под впечатлението на тази всеотдайност П.Р.Славейков описва това
„святое дело” в своя дописка в списание „Любословие” от 1846 година. Училището се
описва като „по-достославно от много други народни училища” и освен, че носи „славна
памет” на създателя си, „ но и голяма чест въобще отдава на един цял Болгарский
народ”.

Поради голямата си заетост Славейков създава сравнително малко приятелски
отношения със севлиевци. Един от малкото му добри познати е известният по-късно
Ненчо Несторов /1824 – 1890/, когото насърчава в книжовните му интереси. Същият
превежда от черковно-славянски на новобългарски език и през 1865 година издава
Светото евангелие. Като един от пионерите на новобългарското просвещение и
възраждане, свещ.Ненчо Несторов сам, с цената на много лишения и страдания
разнася своето Евангелие по българските земи. /Вълчанов 1942, 101 - 104/

Не е известно защо Славейков напуска толкова скоро Севлиево. Според спомени
на негови ученици предполагаемите причини са две. Първата е, че севлиевските
първенци не били доволни от дружбата на учителя само с младежите от града и
неуважението, което според тях им оказвал. Според други причината е в нежеланието
на хаджи Стоян да допусне задълбочаването на романтичната връзка, възникнала
между неговата сродница Мария Зурева и Петко Славейков.  Поддръжниците на тази
версия разказват, че от един от източните прозорци на сградата младият учител
подхвърлял ябълка в шарената престилка на девойката и цитират и песен по негов
текст, изпълнявана дълги години в Севлиево.

„Мари Марийке, що да сторя, като те любя от душа.
Но майка ти те мен не дава, как мога да се утеша!”

Каквито и да са причините за това, през есента на 1847 година Славейков
напуска Севлиево, но не прекъсва връзките си с града ни. Запазена е негова
кореспонденция със Севлиевската община, на която той е представител в Цариград по
въпроса за църковната независимост и по други обществени дела.

Сбъдва се неговата мечта да остави светла следа в общонародното дело за
просвещение при работата му в Хаджистояновото училище, която той споделя в писмо
до даскал Цвятко през 1847 година :

„...  Огън ме е обзел и не можем вече ни да спим,  други път пишах,  превождах,
сега не ми се пише, ни превожда, що да река и хляб не ми се яде от желание на свет
това да излезе, да се начертай една ресчица от моята ръка на моето отечество”.

Като подчертава значението на работата на първи учител в новото светско
училище, Славейков не омаловажава и делото на хаджи Стоян. В споменатата по-горе
хвалебствена статия, отпечатана в брой 17 от 1846 година на списание „Любословие”,
той го прославя като народен благодетел и го нарича „блажений родолюбче”. При всяко
от редовните посещения на Хаджи Стоян в училището децата стават почтително и
запяват следната песен по текст на Славейков :



475

„О, вий деца, не мълчете, не стойте!
Ясна, сладка, хвална песен возпойте,
Благодетеля нашего хваляще
И роди его во век всегда блажаще.
До где сега очи ваши не мигнат,
Гласи ваши до небето да стигнат
Из уста ви хвални думи да изникнат –
Стефана Николаевича да хвалим
И друго да вдигнем, доста се малим...”

Тази песен намираме като приписка и на първата страница на един екземпляр от
„История славянобългарска”. Оригиналът се съхранява в научния архив на Българската
академия на науките, за експозицията на Историческия музей в Севлиево е изработено
фотокопие. Този т.нар.Севлиевски препис е от началото на ХVІІІ век и най-вероятно е
направен от споменатия вече свещеник Пенчо Димов. Не е известно на кого е хрумнала
чудесната идея стихотворението на Слевейков във възхвала на Хаджи Стоян да бъде
записано в него, но това е поредното доказателство, че още в средата на ХІХ век на
делото на благодетеля на просвещението в града се е отдавало значимото уважение.

Освен средствата, които изразходва приживе, той завещава за издръжка на
училището ценни недвижими имоти и голяма парична сума. Проф. Вълчанов публикува
отъкмително писмо от 1854 година , с което се  разпорежда как да бъдат използвани 10
000 гроша, оставени от хаджи Стоян. За загрижеността за по-нататъшната съдба на
училището свидетелства и П.Р.Славейков, който предава думите на хаджията в
недовършен текст в архива си,  папка ХVІІІ,  т.12,  л.4 :  „Тъй ще направя,  тъй ще стане,
дюгените там, дето имам при сахатя, ще ги продам или ще ги върджа да има един
челешат в школьото. На сина си няма да оставя нищо, той излезе хаирсъзин не ма
слуша, па и баба ти хаджийка и тя се понапива...”

Хаджи Стоян имал единствен син Григор, с когото имал редица разногласия и
две дъщери, които омъжил благополучно в добри семейства. /Сокеров 1967, 50-55/
Първата му снаха починала млада, но от втората снаха Ирина и от дъщерите си Мария
и Параскева имал много внуци и през 1942 година проф.Вълчанов пише, че „родът на
Хаджи Стоян е един от най-големите в Севлиево и наброява пет поколения, с около 235
члена. Между тях има много интелектуалци, обществени дейци, учители, лекари,
инженери, юристи, офицери и търговци.”

Домът на Хаджи Стоян  е бил в близост до неговото училище. Разрушен е в
началото на ХХ век, като във фонда на Историческия музей в Севлиево са съхранени
неголяма, красиво изработена и оцветена декоративна розета за таван, внушителен
дърворезбен иконостас с икона „Св.Йоан Предтеча, св.Никола и св.Илия” и надвратна
табла, на която и до днес личи врязана годината 18203./Кънчев 1942, 118-121/

На 17 декември 1851г., на 54 годишна възраст, завършва земния  път на
възрожденеца будител Хаджи Стоян Николов от Севлиево, посветил себе си и своето
състояние на образованието и въздигането на родния си град.
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПАЗИ СПОМЕНА ЗА ХРИСТИНА МОРФОВА

Катя Митова-Ганева

VELIKO TARNOVO SAVE THE MEMORIES FOR HRISTINA MORFOVA

Katya Mitova-Ganeva

Summary

The world wide famous singer Hristina Morfova (24.04.1887 - 1.06.1936) is coming from the
famous family Terzievi. During her short life she dedicated a a lot of her time to the old capital.
The aim of this message is to show her connection with the cultural elite of the town and her
significant role for the cultural development of Veliko Tarnovo on the basis of archive, pictures
and newspapers, that are kept in Fund „Modern History” of The Regional Historical Museum,
materials, shown by her relatives and other literature.

Световно известната оперна певица Христина Морфова оставя трайна следа в
развитието на музикалния живот в следосвобожденска България. Като много нейни
съвременници известността, популярността и признанието идват след
преждевременната й смърт. Тя е неразривно свързана и с културната историята на
Велико Търново.

Целта на научното съобщение е на базата на исторически ценности,
съхранявани в Основен фонд „Нова история” при Регионален исторически музей-
Велико Търново, личния архив на Никола Морфов1, както и друга литература да се
посочат връзките й с духовния елит на града, а също и ролята й за културното развитие
на Велико Търново.

Христина Морфова е наследница на известния и много стар род Морфи. Според
изследователя му Никола Морфов, изготвил родословното дърво през 2000 г.,
началото му поставя Христо Морфи от Копривщица, роден в далечната 1755 г., починал
през 1800 г. По-късно внуците му променят името на Морфови и така е до днешен ден.
Баща на известната оперна прима е Васил Морфов, който от първия си брак сключен
през 1863 г. с калоферката Христина Комсиева има четири сина – Христо (1867-1947),
Генко (1868-1917), Богдан (1870-1948) и Мирчо (1872-1965). Бракът им просъществува
само 15 години. Непосредствено след Освобождението на България, Христина
Комсиева умира от тиф. Изборът на Васил Морфов за втора съпруга се пада на
младата вдовица Кина от известния търновски род на Терзиевите. Тя довежда и трите
си дъщери Мария, Ангела и Весела. От втория брак на Васил с Кина се раждат
Александър (1881-1934) и Крум (1883-1895)2. Последното йм дете и единствено момиче
е Христина, появила се на белия свят на 24 април 1887 г. в Стара Загора3. Още от
ранно детство тя често гостува на роднините си в старопрестолния град. Живее в

1 Искрено благодаря на г-н Никола Морфов (внук на Богдан, който е брат на Христина
Морфова) от гр. София, за предоставения ми личен архив на фамилия Морфови, издирван и
събиран в продължение на много години
2 Личен архив на Никола Морфов, София
3 Изследователката на живота и делото на Христина Морфова, журналистката Румяна Лечева,
разполага с документи, доказващи 1887 като рождена година, а Иван Камбуров в неговия
„Илюстрован музикален речник”, издаден през 30-те години на ХХ в., както и други източници
посочват 1889 г.
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романтична дървена къща на брега на река Янтра при лелите си. С тези хора са
свързани първите ù детски спомени и първото докосване до музиката: „Още
четиригодишно дете, аз помня, че бях обсипвана със сладкиши за моите детски
песнички, изпявани чисто и с детска гримаса. В едно тъжно детинство крадях от устата
на скъпата си майка тъжните мелодии, които тя нежно и майсторски пееше и правеше
дълбоко да се връзват в сърцето ми!...”

През учебната 1898-1899 г. малкото момиче е ученичка в трето отделение във
Велико Търново. Тук за първи път посещава театрално представление на сцената на
най-старата културна институция в града – възрожденското читалище „Надежда”.
Затаила дъх, с жаден поглед и широко отворени очи, тя се взира в представлението,
пленена от играта на учениците-самодейци. От този момент я завладява голямата
магия на сцената и тя се отдава на изкуството за цял живот. Наследила от майка си
трудолюбието и музикалността, Христина пее с цяло гърло, когато прави ежедневните
си самотни разходки по  Царевец и Трапезица. Хълмовете тръпнат от красивия ù силен
глас. Често слиза в Асенова махала при една старица, която пее по неповторим начин
народни песни4.

През 1902 г. Христина е ученичка в Първа девическа гимназия в София. Тогава
„стройното смугло момиче, с малко дяволита усмивка” често се среща със своя батко
Александър, който не само е юнкер във Военното училище, а и признат надежден
композитор. Той пръв констатира, че гласът, който притежава, е само за пеене, защото
е природно поставен. Затова постепенно и методично въвежда Христина в музикалната
теория, убеден, че само с гласови данни е невъзможно да стане голяма певица5.

Изключителна роля по пътя към певческата ù  кариера изиграва утвърдената в
Европа изпълнителска школа на Пивода в Прага, където са първите ù професионални
успехи. Завършва Консерваторията, след което специализира в Париж.

Дебютната ù роля е Марженка в “Продадена невеста” от Сметана, от където
тръгват успехите ù по световните сцени – Прага, Бърно, Виена, Лондон, Москва,
Щутгард, Кьолн, Мюнхен, Дрезден, Берлин, Братислава, Лайпциг. Трудните и сериозни
роли в кариерата на Христина Морфова са много: Либуше от едноименната опера на
Сметана, Леонора от “Трубадур” на Верди, Милада от операта “Далибор” на Сметана,
Кралицата на нощта от операта “Вълшебната флейта” на Моцарт, Сантуца от
“Кавалерия Рустикана” на Маскани, Росина от “Сивилския бръснар” на Росини, Виолета
от “Трубадур” на Верди, Мими от “Бохеми” на Верди, Тоска от “Тоска” на Пучини и много
други от колоратурни до мецосопранови партии6. Нямат брой нейните концерти по
сцените в цялата страна заедно с неизменната ù приятелка и съратничка – пианистката
Людмила Прокопова.

Христина Морфова е не само една от най-видните представителки на
художественото пеене, но и вдъхновена изпълнителка на български народни песни,
които ревностно популяризира из страната и чужбина. Известна е и любовта ù към
българските народни шевици и бродерии. Живее интензивен духовен живот, поддържа
будно отношение към литературата и изобразителните изкуства. Нейният дом съдържа
ценни произведения на изкуството от видни наши и чужди художници и скулптури.

„Българският славей”, както я наричат, е запомнена от музикалните специалисти с
голямата си всеотдайност в педагогическата работа. Занимава се с всички колоратурни,
драматични, лирични сопрани и  мецосопрани. Помага не само професионално, но и
материално на десетки талантливи студенти. Първа започва да прави концерти със

4 Станева, В. Христина Морфова и Велико Търново. – Борба (В.Търново), № 45, 17 апр. 1992, с.
4
5 Морфов, Б. Незабравимата Христина Морфова. С., 1978, с. 28
6 Morfov, B. Kristina Morfova. Praha, 1988
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своите ученици, да ги представя на сцената, да им шие сама костюмите, да изпълнява
фрагменти от опери и цели арии7.

Талантливата певица, достигнала върховете на световната слава, не забравя
любимото Търново. В кратките летни ваканции тя продължава редовно да посещава
своите роднини. Почива си, като дълго съзерцава накацалите по скалите къщи, слуша
нежната песен на пълноводната и чиста Янтра. Стари търновци си спомнят как Христина
ставала в зори, отивала на Света гора и там на воля дълго се надпявала със славеите.
Докато домакинствала в кухнята красивият й сопран се носел над къщите, а съседите
слушали и искрено се радвали на божествената й дарба.

Вече като утвърдена певица тя се запознава  с интелектуалния елит на старата
столица. Едни от най-близките ù приятели са художникът Недялко Константинов
Каранешев (16.02.1877-10.03.1964), както и неговият син, също художник – Ангел
Недялков Каранешев (16.05.1906-15.03.1974). Това са ярки личности, дейци на
просветата и културата, които с художественото си творчество и целенасочена работа
по издирване, запазване и популяризиране на историческите паметници оставят трайна
диря в историята на Велико Търново и Великотърновския край. На 15 ноември 1932 г. в
старата столица се основава дружество под название “Дом за изкуство и просвета”. Във
фонда на Регионален исторически музей се съхранява Протоколната книга на това
сдружение8. В Протокол № 2 е отбелязано: “Днес, 31 декември 1932 г., подписаните
писатели, художници, журналисти и от други професии лица от гр. В. Търново, събрани в
общо заседание в дома на художника Н. Каранешев и след размяна на мисли за туряне
основите на един дом за изкуство и просвета (сдружение) на писатели, художници и
други в града ни и окръга.

Р е ш и  с е:
Да се основе дружество в гр. Търново и окръга, което има за цел повдигане

културното развитие и прогреса на гражданите в града и околността чрез
разпространение на знанието от изкуството, науката и художеството, като това
сдружение се наименова “Дом за изкуство и просвета”, което да има свой печат под
название същото. …

После събранието пристъпи към избор на настоятелство, което да ръководи
дружествените дела, а за такива се избраха: Председател – Недялко Каранешев,
подпредседател – Ангел Каранешев, секретар – Радко Радославов”9.

Дружеството “Дом за изкуство и просвета” организира сказки, изложби и концерти,
на които популяризира резултатите от събирателската си работа, урежда срещи с
именити учени, художници, певци и инструменталисти. Със съдействието на Недялко и
Ангел Каранешеви се организират концерти на Асен Русков, Тамара Янкова, Маргит
Брезо (унгарска певица), проф. Йоде, виртуозите от Мюнхенската академия (Дас Фидел
трио)10. Част от приходите на тези концерти се използват за благотворителни цели и за
културни прояви на дружеството. Но особено паметен за великотърновци остава
големия благотворителен концерт на Христина Морфова под акомпанимента на
Людмила Прокопова в полза на Туристическото дружество “Трапезица”, състоял се на 13
април 1934 г.11 И тази инициатива принадлежи на Недялко и Ангел Каранешеви.
Концертът преминава с огромен успех. Развълнуваните великотърновци възторжено
аплодират именитата артистка, считайки я за своя съгражданка.

7 Българското име на славея (100 години от рождението на Христина Морфова). –
Работническо дело, № 114, 24 апр. 1898, с. 5.
8 Инв. № 269 НИ-Д-ВТ-ОФ
9 Пак там, л.4-5.; Станчева, В. Из Протоколната книга на Дружество “Дом за изкуство и
просвета” – Велико Търново (1932-1944 г.). – В: ИИМ-Велико Търново, VІІІ, 1993, с.159-160
10 Панайотова, К., В. Станчева. Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в
обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край. – В: ИИМ-Велико
Търново, 1992, VІІ, с.106
11 Пак там, с. 109.; Общински вестник Велико Търново, 30 апр. 1934, с. 15
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Любопитно е запознанството на Ангел Каранешев с оперната прима. “Един ден,
през лятото на 1932 г., когато рисувал интересна стара дървена къща край Янтра, откъм
реката се задава твърде едра, хубава жена, нарамила кобилица с пълни менци,
облечена в доста износени дрехи. Тя спира до младия художник и радостно възкликва:
“О, това е нашата къща! Колко е хубава, нали господине? Искам да купя тази картина!”
Ангел Каранешев я взел за бедна слугиня и с вродената си деликатност отклонил
предложението ù. След няколко дни негов близък довежда в дома му знаменитата
Христина Морфова, търновка по майчина линия. В нея художникът, за голяма своя
изненада, познава жената с менците. Дълбоко трогнат от вниманието на
световноизвестната певица, той ù подарява картината си”12. Две години по-късно, вече
като подпредседател на Дома за изкуство и просвета, я поканва на споменатия
благотворителен концерт в полза на Туристическо дружество “Трапезица” във Велико
Търново.

За друга подобна изява ни информира Общински вестник „Велико Търново” в
хрониката си: „ На 19 т.м., събота, 9 часа – вечерта в салона на читалище „Надежда” г-ца
Морфова и г-ца Прокопова изнесоха концерт в полза на бедните В.Търновски пощенци.
Концертът бе изнесен великолепно и публиката награди нашите артистки с бурни
ръкопляскания”13.

В Основен фонд “Нова история” се съхраняват осем оригинални снимки, свързани
с Христина Морфова. Те са собственост на Никола Николов Терзиев от Велико Търново,
родственик на майката на Христина Морфова. Подарени са на Историческия музей през
1997 г. от неговия син Любен Терзиев. Самият той е един от прекрасните тенори –
солист и дългогодишен хорист в представителния смесен хор “Царевец” към
Възрожденското читалище “Надежда” в старата столица. Три от снимките са на
оперната прима, превъплътена в различни роли – Елеонора от операта “Трубадур”14 на
Верди, Либуше от едноименната опера на Сметана15 и в Аида от едноименната опера на
Верди16.

Други три снимки носят особен сантимент за великотърновци. Те са фамилни, на
които Христина Морфова и постоянната й спътничка в изкуството Людмила Прокопова
са със семейството на Никола Терзиев. Снимани са на крепостта Царевец, на фона на
стария град и пред емблематичната за града хижа “Трапезица”.  Фотографиите са
направени в деня на благотворителния концерт в полза на Туристическо дружество
“Трапезица”, тъй като лично са надписани и датирани от самата Морфова – 13 април
1934 г. с текст:  “Спомен от приказните дни, прекарани в Търново”17.

Другите две снимки са много тъжни. Отразяват траурната церемония по
погребението на голямата оперна певица на 4 юни 1936 г. в София18. Показват
огромното множество от официално облечени хора, движещи се след траурната
катафалка, отрупана с венци от цветя и зеленина.

Много интересна е и една снимка от фотоархива на великотърновеца Христо
Куцаров. На нея двама младежи са се снимали със своя мотоциклет марка “Триумф”
пред скулптурната фигура на лъвът на входа на крепостта “Царевец”. Точно под нея е
залепен афиш за концерта на Морфова и Прокопова на 13 април 1934 г.

Като скъпа реликва във фонда на музея се съхранява и вестник “Български
народен театър”, брой 157-158 от 25 юни 1938 г.19, който е библиографска рядкост. Това

12 Панайотова, К., В. Станчева.  Цит.  съч.,  с.  108; Станчева, В. Христина Морфова и Велико
Търново. – Борба (В.Търново), № 45, 17 апр. 1992, с. 4
13 Общински вестник Велико Търново (Хроника), 31 окт. 1935 г.
14 Инв. № 1395 НИ-Сн-ВТ-ОФ
15 Инв. № 1396 НИ-Сн-ВТ-ОФ
16 Инв. № 1397 НИ-Сн-ВТ-ОФ
17 Инв. № 1395; 1396; 1397 НИ-Сн-ВТ-ОФ
18 Инв. № 1401 и № 1402 НИ-Сн-ВТ-ОФ
19 Инв.№ 733 НИ-КН-ВТ-ОФ
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е паметен брой, посветен на 2-годишнината от трагичната кончина на
забележителната артистка. Съдържа много снимки, статии, както и хубавите отзиви,
публикувани в редица европейски вестници20. Той също е дарение от Любен Терзиев.
Изброените музейни ценности са доказателство за прекрасното отношение на
музейните специалисти и самата великотърновска общественост към личността на
забележителната Христина Морфова. Старостоличани с умиление и почит винаги са
пазили спомена за голямата оперна певица. Със своите благотворителни концерти и
тесни приятелски връзки с интелектуалния елит на града тя си отрежда достойно място
в културната му история.

Христина Морфова умира едва на 47 години. На 1 юни 1936 г.  катастрофа край
град Пирдоп прекъсва творческия и житейски път на „българския славей”.

20 Митова, К. Великотърновки – от традицията към модерността. В. Търново, 2009, с. 47-48
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Афиш за концерта на Морфова и Прокопова на входа
на Царевец, Велико Търново, 1934 г.

Морфова с родственици на Царевец, 13 април 1934 г.
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Морфова с родственици на Царевец, 13 април 1934 г.

Морфова с родственици пред хижата на
крепостта “Царевец”, 13 април 1934 г.

Погребението на Христина Морфова, София, 4 юни 1936 г.
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Погребението на Христина Морфова, София, 4 юни 1936 г.
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ПЕТКО КАЛЧЕВ – СТРОИТЕЛ НА СЪВРЕМЕННИЯ КЪРДЖАЛИ

Светла Михайлова

PETKO KALCHEV - A BUILDER OF MODERN KARDZHALI

Svetla Mihajlova

Summary

Mr.Petko Kalchev, mayor of many yearsis one of the most popular man nominated by his
fellow-citizens for a person №1 of Kardzhali for XX century. He is the mayor with the longest
mandate from 1959 till 1974.Mr. Kalchev is from the few people in the Eastern  Rhodopi
evaluated synonymously by his contemporaries and by the next generations. His name and
deed even today are bywords for generations in Kardzhali. His style of work as a mayor
becomes emblematic. He becomes the reason in Kardzhali to be realized dozens of modern
projects for the time in the sphere of the town-planning, sewerage, water-supply, transport,
phone-communication, electric street lighting, road surfaces and others.
During 2008, on the eve of 21 century – the Day of Kardzhali at the official session, the local
parliament takes a decision posthumously to confer on Petko Kalchev the title – Honored
citizen of Kardzhali.
For merits Petko Kalchev has been awarded with high state medals and prizes – “Prize II
degree for creative achievement – contribution to the architectural building of
Kardzhali”,”Medal People’s freedom 1941-1944 – II degree”  and others.
Almost 15 years dedicated labor, built model of management, alwaysamong the people and
ready to help for solving their problems, a manager realized exceptionally great initiatives for
building of Kardzhali. During his mandate Kardzhali gets yhe higt title for that time “A model
socialist town”, announced twice for a cleanest and well-planned town.
A part of today’s face of Kardzhali to by well-planned and planted with trees and shrubs we
one to the mayor Petko Kalchevq for his cleanness of purpose.

Дългогодишният кмет Петко Калчев, е една от най-популярните личности,
номиниран от съгражданите си за личност № 1 на Кърджали за ХХ век. Той е кметът с
най-дългия мандат от създаването на общината до края на миналото столетие, в
периода от 1959 до 1974 г. Калчев е от малкото хора в Източните Родопи, оценен
еднозначно от съвремениците си и от следващите поколения. Повече от три
десетилетия той не е сред живите, но името и делото му и днес са нарицателни за
поколения кърджалийци. Стилът му на работа като градоначалник става емблематичен
– всяка сутрин преди началото на работния ден Петко Калчев прави обиколки из
улиците на Кърджали, за да се увери, че всичко с чистотата на града е наред. Той става
причина в Кърджали да се реализират десетки модерни проекти за времето си в
областта на градоустройството, канализацията, водоснабдяването, транспорта,
телефонните комуникации, уличното осветление, пътните настилки и др.

През 2008 г. в навечерието на 21-ви октомври, Денят на Кърджали, на
тържествена сесия, местният парламент взема решението да присъди посмъртно на
Петко Калчев званието „Почетен гражданин на Кърджали”.

Роден е на 30 март 1914 г. в с. Устово, /дн. кв. на гр. Смолян/ в занаятчийско
семейството. Основно образование завършва в Устово /1/, след завършването на
прогимназиално образование една година работи като печатарски работник в гр.
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Кърджали в печатниците на Ат. Бояджиев и Павел Тулев /2/. Записва се като ученик в
Райковската гимназия, която завършва през1934 г., а през 1935 г. се дипломира в
Пловдивската мъжка гимназия.

След завършване на гимназиалното си образование, Петко Калчев се преселва в
Кърджали, където баща му Никола Калчев работи като майстор абаджия. Кратко време
работи като писар в общината в Момчилград, а през 1936 г. започва работа в
Популярна банка – Кърджали. В банката работи като писар, книговодител, касиер,
директор до нейната реорганизация през 1951 г. Същата година става директор на
Българска народна банка – клон Кърджали, където преминава Популярна банка. След
сливането на двата клона в един е назначен за управител на новооткрития институт
Държавна спестовна каса, където работи до 1952 г. По решение на околийския комитет
през същата година преминава на работа като управител на Българска инвестиционна
банка – клон Кърджали и в същата работи до 1958 г. /3/

От 1.09.1958 г. П. Калчев е секретар на ГК на БКП /Градски комитет на Българска
комунистическа партия/ – гр. Кърджали до избирането му за председател на Градски
народен съвет /кмет/ на 16.04.1959 г. /4/

Близо 15 години той отдава свойте сили, енергия и възможности на кметския
пост, а от 1949 г., или 25 години,. е член на ИК на ГОНС /Изпълнителен комитет на
Градски общински народен съвет/. Той използва рационално богатия опит, който има,
за да ръководи сложната административно и стопанско-икономическа администрация
на ГОНС, съобразно новите изисквания за това време. Създава условия и
предпоставки за издигане дейността на ръководения колектив, реагира на новите
тенденции, проявява воля и амбиция в работата. Безспорни са дела и усилията на
Калчев за изграждането на Кържали. /5/

Като народен съветник Калчев създава близки връзки с избирателите си,
благодарение на това, че той живее с техните нужди, непрекъснато съдейства на
семейства изпаднали в нужда. Обхождайки избирателите си той попада на семейство в
тежко положение – майка с малко дете мръзнат без клечка дърва и грам въглища през
зимата, а в това време бащата е в продължителна командировка. Съветникът веднага
осигурява отоплението на бедстващите и се грижи за тях до връщането на съпруга.
Калчев бързо довежда до знанието на своите избиратели всяко решение на ГОНС и
съвместно набелязват мерки за изпълнението му. /6/

С избирането на Петко Калчев за кмет, жителите на Кърджали залагат големи
надежди и са готови да му подадат ръка, за да стане градът по-красив, с павирани и
асфалтирани улици,  да грейнат от чистота блокове и къщи,  да се украсят парковете с
хубави цветя, да възтържествува новото в хубост и красота. Хората разчитат на това,
че новия кмет е местен човек, дълги години е живял в Кърджали и ще направи всичко
възможно този град да не прилича на вчерашния, стар и изоставен във всяко
отношение. Другото важно нещо е, че Петко Калчев познава хората и знае кой какви
нужди има,  кой какво може да стори и съответно да подреди живота на града със
сътрудниците си. /7/

Кърджалийци не искат да си спомнят картината от 20 – 30-те г. на ХХ в. По това
време Кържали е кал, в която колелата затъват до главините, а бедняците губят
дървените си обувки и пробитите си гумени цървули. Кърджали е камбанния звън на
пролет, известяващ за поредната жертва на туберкулозата или звъна на оковите в най-
модерната сграда по това време в града – затвора. Кърджали е недетската печал в
очите на гладните деца и отчаяната веселост у клиентите на петдесетте кръчми,
свърталища за безработни, чиито стени от цокъла надолу са изтрити от гърбове, а
нагоре оплюти от мухи. /8/

След Освобождението си през 1912 г. Кърджали е погранично селище с около 3
000 жители, предимно занаятчии, абаджии и строители. До 1944 г. остава изолиран
град, развиващ се с бавни темпове. Промените започват след 1944 г. с разработването
на рудните залежи, построяването на промишлени предприятия, с изграждането на



490

язовири по поречието на р. Арда, с идването на съветски и български специалисти. С
бързи темпове се увеличава населението на Кърджали, променя се и облика на града.
В началото строителството е плахо, схематично, сравнително по-дребно мащабно, а
след това започва комплексно изграждане на жилищни групи и райони. /9/

През 1946 г. Кърджали има 10 787 жители, а през 1956 г. – 21 928 жители,
съответно и територията му е колкото един квартал, без елементарно благоустройство,
с бедно селско стопанство, тютюневи складове и малка фабрика за преработка на руда.
На 1 декември 1965 г. градът вече има 33 319 жители. За 9 години населението се
увеличава над 3 пъти, а това налага и частични разработки за ново строителство. /10/
Ускореното развитие на града поставя за разрешаване редица отговорни въпроси в
областта на градоустройството, жилищното строителство – обществено и частно,
блгоустрояването и озеленяването. /11/

Нелека задача за решаване стои пред единодушно избрания кмет Петко Калчев.
Населението залага на неговите познания, опит и делови качества – реагира на новите
тенденции, има воля, смелост и амбиция, поема отговорност. Проявява инициатива и
творчество в работата, прилага нови методи и средства за изпълнение на задачите,
взискателен е към себе си и към тези, които ръководи, умее да използва техните
качества и възможности при решаването на проблемите. Основните задачи за
решаване са: разширяване на демократизма в управлението и внедряване научност в
работата, подобряване административното и комунално-промишлено обслужване,
строителство и благоустрояване, създаване на добра база в търговията и услугите,
здравеопазването и просветата. /12/

Преди 1944 г. в Кърджали няма изградени канализации, кабели за ниско и високо
напрежение, телефонизация. Изградено е частично водоснабдяването, по тесните
улици на отделни места има само калдаръм, за паваж и асфалт даже не може да се
мисли. Благоустрояването бележи началото си от 1950 г., което в период от 4-5 години
се осъществява ограничено. Видимото развитие започва след 1956 г., след одобряване
на цялостния градоустройствен и регулационен план, на която база е разработен и
нивелетния план - основа на уличното строителство и плановете за канализации,
водоснабдяване, електрификация и пр. /13/

Одобреният през 1956 г. план е реализиран в основни линии. Площадките за
индивидуално жилищно строителство са застроени на 100%, тези за блоково жилищно
строителтво на 90 %, терените за широко обществено ползване /паркове и градини/
близо 90%, комуникациите 96%, но това не отговаря на нарастващите нужди на града и
бързо увеличаващотото се население. /14/

Постигнатите резултати в благоустрояването и хигиенизирането на Кърджали го
нареждат сред първите в страната, около 70% от улиците са покрити с асфалт и паваж,
канализационната мрежа достига 54 км., а водопроводната 67 км., но жилищното
строителство не може да задоволи нарастващите изисквания и възможности за
закупуване на жилища. /15/

Административното деление на страната от 1958 г. дава нов тласък в развитието
на гр. Кърджали. В окръжния град благоустройствените мероприятия стоят на равно с
осъществяването на архитектурно градоустройствения замисъл и реализация по
изграждането на съвременния град. За целта са създадени организации „Пътища и
паважи” и „Градини и паркове” към отдел „Аритектура и благоустройство” с
необходимата материално-техническа база. Благоустройствените мероприятия се
провеждат по Закона за планово изграждане на населените места, въз основа на
градоустройствени и регулационни решения, на която база са изработени всички
останали планове - за канализации, водоснабдяване, телефонизация,
електроизграждане, топлофикация, озеленяване и др. /16/

През февруари 1960 г. на тържествена общинска сесия, в отчетен доклад за
едногодишната дейност на съвета, председателят на ГОНС Петко Калчев отчита
програмата на съвета, средствата, методите и резултатите от проведенете
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мероприятия. С паважна и асфалтова настилка за изминалата 1 година от
управлението му са направени 3 900 линейни метра улици, 6 120 кв. м. тротоари и др.
са направени с базалтови плочки, 22 улици са с нова канализация с обща дължина над
5 000 м., на нови 14 улици е направена водоснабдителна канализация, положени са над
8 000 м. подземен кабел за подобряване осветлението в Кърджали, светят нови 250
луминисцентни осветителни тела. Непрекъснато се увеличават зелените площи. В
процес на изграждане са 6 нови жилищни блока, нов хотел, 2 училищни сгради,
модерен стадион и др. Заделени са средства и са проведени мероприятия в местната
промишленост, образованието, здравеопазването, търговията. /17/

Наред със свършеното през 1959 г.се обсъждат плановете за предстоящата
1960. Кметът Калчев залага в плана през годината да се благоустрои центъра на града
в архитектурно и регулационно отношение, за да могат в него да намерят местата си
сградите на Партийния дом, Дома на съветите, театъра, библиотеката, Дома на
профсъюзите. Предвидено е разработването на технически проекти за входно-
изходните артерии на града, озеленяването на Кърджали, околностите му и поречието
на Арда. Предвижда се в коритото на реката между двата язовира да се направи лесо
парк с басейни и плажове, да се преустрои моста над река Арда за с. Веселчани, да се
довърши кооперативния пазар. Продължават проектите за водоснабдяване,
канализация и изграждане на нови улици и жилищни блокове. /18/

Петко Калчев е действащ мечтател. Според него „един ден Кърджали може да
стане красив като Париж”. Има идея да се облече коритото на р. Арда и мястото да се
превърне в красив оазис за почивка с много зеленина и пейки, където младите хора да
се обичат. В очите на своите съвременници кметът Калчев е изключително взискателен
човек – справедливо строг към подчинените си, затова те не могат да не изпълняват
съвестно задълженията си и резултатите са налице.

Преди всяка оперативка на съвета, рано сутринта той обхожда улицити и
кварталите в града, за да добие лично впечатление къде какво се прави, почистени ли
са строителните отпадъци и улиците. Държи изкъсо работещите във всички звена и
служби, изисква от тях стриктно и качествено да изпълняват задълженията си и
поставените задачи. /19/

Въпреки одобреният градоустройствен план и извършващото се
благоустрояване, не се решават всички проблеми. Наложащо е оформянето на
центтъра на града и входните артерии от гр. Хасково и градовете Смолян, Момчилград
и Ивайловград. Необходимо е да се реши проблема със старите постройки, неудачите
при изграждане на главния булевард с еднообразни блокове с голямо разстояние
между тях и неправилното им разположение, пречка за по-нататъшното
благоустрояване. Главният булевард е застроен с жилищни блокове, в които има много
малко магазини и вместо вечер да блести с красиви витрини той представлява една
обикновена жилищна улица с луминисцентно осветление.

За тази цел се взема решение да се построят едноетажни магазини с красива
архитектура и така да се прикрият градоустройствените неудачи. Всичко, което
загрозява града неподходящи павилиони, агитационни табла, рекламни будки
направени безвкусно и от неподходящи материали, както и временни съоръжения
оставени за по-дълго време да се премахнат.

За цялостното оформление на улиците се налага да се ремонтират старите
фасади, да се измажат новите постройки, да се направят красиви огради, а частните
домове да са с красиви и чисти дворове. За целта са създадени специални
проектантски организации и каталози, от които жителите да направят своя избор.
Сериозно внимание се обръща при оформянето на места за отдих – „Паркът на
общинската горичка”, яз.„Студен кладенец”, яз.„Кадънче” и др. /20/

Превръщането на Кърджали в административен, културен и окръжен център,
бързите темпове на развитие на промишлеността, увеличаването броя на населението,
налагат нови търсения за развитие и разрастване. Преразглежда се
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градоустройствения план и се търсят нови решения за оформяне и изграждане на
централното градско ядро. С цел да се постигне най-целесъобразно, реално и
оригинално градоустройствено решение за централната част се приема формата на
конкурс. Представени са 17 колективни проекта от специалисти-архитекти с различни,
интересни и ценни предложения, от които да се изберат най-добрите за реконсктрукция
и обемно-пространствено оформяне на градски център. С оглед да се получи най-
сполучливото изграждане на центъра Калчев и екипът му решават да използват най-
удачните решения в проектите като се вземе предвид и общественото мнение за
бъдещия застроителен план. /21/

Най-труден за решаване остава проблема с уличната мрежа в стария квартал,
където регулационните и градоустройствени мероприятия се провеждат много трудно
поради гъстотата на жилищните сгради и голямата населеност. В квартала има улици,
където автомобил не може да мине, с изключение на конска каруца, което не позволява
полагането и на улични настилки. Това затруднява текущото поддържане, хигиената и
сметопочистването. Прилагането на регулационния план може да се осъществи с
цялостна реконструкция на квартала, когато са построят нови жилищни блокове и се
премахнат частни жилища като се изготвят предварителни работни планове. /22/

По-значително изоставане в изграждане на уличната мрежа има в кв.
„Веселчане”, поради късното му присъединяване към града през 1961 г., но са
изготвени необходимите планове за благоустройствени цели. /23/

Вторият градоустройствен план започнат през 1962 г., изготвен от ИПП /Институт
за проектиране и проучване / ”Главпроект” – София и продължител на първия, поставя
началото на още по-интензивни връзки между института и съвета. В съвместната
работа, размяната на мисли и идеи за новия образ на града се ражда и идеята за
поемане на шевство от страна на „Главпроект” над Кърджали. През годините когато
тези връзки съществуват се извършва най-интензивното строителство на жилищни и
обществени сгради и проектите над 90% са дело на института. За Кърджали това е от
изключително значение тъй като се уплътняват новите квартали и се пристъпва към
реконструкция на старата част по главните магистрали и застрояването им. /24/

Изяснени са месторазположението и етажите на всички бъдещи сгради в града и
това дава възможност за бърза подготовка на необходимите проекти за всеки строеж.
На тази база през 1962 г. се създава градското предприятие „Жилищно строителство”,
което изгражда многоетажни жилищни блокове в благоустроените централни части и
така се увеличават темповете на строителство. От създаването му до 1965 г. е
извършено жилищно строителство за 1 796 000 лв., но пак е твърде недостатъчно за
бързо увеличаващото се население на гр. Кърджали. /25/

Кърджалийски окръг е на последно място в страната по налична жилищна площ
на глава от населението през 1965 г. При среден показател за страната 10,5 кв.м. на
човек в Кърджалийски окръг се падат едва 6,9 кв. м. /26/

Другият жизнено важен проблем, с който трябва да се справят Калчев и екипът
му е водоснабдяването на града. Задачата на Окръжния и Градския народни съвети е
да се търси нов водоизточник, защото изградените кладенци на р.Арда не могат да
отговорят на нуждите на нарасналия град и развиващата се промишленост. През
летните месеци налягането във водопроводната мрежа намалява и не може да захрани
по-високите части и сгради на града. Другият сериозен проблем е масовото и постоянно
замърсяване на водите на р. Арда от флотационните фабрики в гр. Мадан и Рудозем.
Временно решение на проблема с недостига на вода се постига с въведения в
експлоатациа през 1968 г. водоизточник от р. Сютлийка. /27/

Успоредно с проучването и проектирането, за перспективно решаване на
проблема за водоснабдяването, Изпълнителният комитет през 1965 г. взема
извънредни мерки по укрепване и стабилизиране на сегашните водоизточници и
пущането на допълнително количество вода, възложено на специализираната
проектантска организация „Водоканалпроект” – София. Тя трябва да започне основните
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проучвания за снабдяване на Кърджали с вода от района на с. Давитково, Смолянско.
През разглеждания период водоснабдителната мрежа в града е изпълнена над 95%.
Рядко ще се намери къща или улица, която да не е водоснабдена. /28/

Изграждането на канализационната система е колкото трудно, толкова и
необходимо благоустройствено мероприятие за всяко населено място. През 1965 г. е
изпълнена 98% в градската част. Забавяне има в кв. „Веселчане”, който по-късно е
присъединин като квартал към Кърджали. От общо положените 32 192 м. канали, през
периода 1962-1965 г. са изпълнени 9 914 м., което представлява 30 на сто от общата
канализационна мрежа. През последните две години от този период е построен и
главен градски колектор, който ще изведе каналните води извън перифериите на града,
с което се способства санитарно-хигиенното оздравяване на близките райони. /29/

Постигнатото във водоснабдяването и канализацията дава възможност за
изграждането на уличната мрежа и цялостно благоустрояване. За периода 1962-1965 г.
с асфалтова настилка са направени 61 944 кв. м. при 25 000 преди периода, положени
са и трошенокаменни и паважни настилки, улични бордюри. Тези постижения на
градския съвет нареждат гр. Кърджали в първите места по изграждане и
благоустрояване. /30/

Разположението на Кърджали, новите просторни улици и булеварди,
предвижданията по градоустройствения план изискват градът да се озелени по-богато.
В края на 1965 г. някогашният Кърджали с голи баири и пясъчни дюни край Арда, вече е
потънал в зеленина. Разположен е като дъга по поречието на Арда, в непосредствена
близост до всички квартали, а вътре в тази дъга е изграден крайградски парк за отдих.
/31/

Зеленината и парковете се явяват един от най-харакнерните елементи в
архитектурно-градоустройствената композиция и са фактори от първостепенно
санирно-хигиенно значение. Зелените насаждения в населените места са
противодействащ фактор на шума и замърсяванията от бързо развиващата се
промишленост и увеличаването на автомобилите в Кърджали. Обилната зеленина
способства и за нормален топлинен режим и по-висока влажност на въздуха.

Преди 1944 г. в града са били изградени около 16 дка паркови площи с частично
улично озеленяване, с което се пада по 1,4 кв.м. на жител. /32/

Мечтата на кмета Калчев е хората да се чувстват истински стопани на града, да
имат добра среда, където да отглеждат децата си, да им осигури уют и спокойствие
сред много зеленина. Това се сбъдва с много труд, положен от него, екипа му и
населението на Кърджали. По всички улици на града са засадени дръвчета.
Благоприятно въздействие оказват и цветните килимни фигури по централните улици,
градската градина и парковете, където през лятато ухаят над 16 000 бр. рози. /33/

Стопанското развитие на града дава насоките на неговото благоустрояване и
архитектура. През 1967 г. Кърджали има облик на съвременен град с архитектурни и
благоустройствени елементи, които отговарят на положението му на окръжен,
промишлен и културен център. При създадените съоръжения и комуникации предстои
същинското изграждане, изразено във високо строителство – обществени сгради и
жилищни блокове, създаване на градски център и други архитектурни комплекси, а
паралелно с това даване на самостоятелна физиономия на града, отличаваща го по
архитектура и художествена украса. Плод от съвместната работа на кмета, съвета,
обществени организации и всички жители на Кърджали са постигнатите резултати –
градът печели I-во място по хигиена в страната за 1966 г. Съветът и неговия
изпълнителен комитет отделят много място в работата си по проблемите на селското
стопанство, търговията, здравеопазването, културата и изкуството, образованието. /34/

През следващите години усилията на Петко Калчев и Общинския съвет
продължават и са насочени изцяло за изграждането и превръщането на Кърджали в
модерен и красив град. Провеждат се нови благоустройствени мероприятия, ускорено
изграждане на редица обществени и жилищни сгради, пътища, водопроводи,
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канализации и озеленяване. Изпълнителният комитет наред с оформянето на
архитектурните комплекси, паркове и площади, започва постепенно създаване на
монументи, скулптори, фонтани и др., които завършват замисления индивидуален
образ на град Кърджали.

През 1967 г. започва проектирането на яз.”Боровица” на р. Чам дере, който
окончателно ще реши водоснабдяването на Кърджали и района около него, като се
изгради 45 км. водопровод, по който да протичат 600 литра вода в секунда. Залагането
на водоснабдяването е голямо завоевание, тъй като доказването и включването на
такова скъпо съоръжение е трудно дело. /35/

Служителите от ГОНС си спомнят Петко Калчев като човек непреклонен пред
трудностите. Той отделя много време, за да намери средства за благоустрояването на
града. Ако не намери подкрепа от Окръжния съвет, отива в София и се връща с
осигурени ресурси. За него първо са грижите за града, а след това за семейството му.
Калчев допринася най-много за благоустрояването и развитието на Кърджали,
основната му грижа е той да стане модерен и красив град и за тази цел полага много
усилия. /36/

Резултатите не закъсняват,  през 1969  г.  градът е с широки асфалтирани и
павирани улици, модерни обществени и жилищни сгради, зелени паркове и градини,
пояс от млади борови гори, две ръкотворни морета-язовири. Градът има стадион с 20
000 места, Дом на културата, театър с три състава, самодеен музикален театър,
библиотека, модерно кино, спортно-плувен комплекс, болници, поликлиники,
тубдиспансер, хигиенно-епидемиологичен институт, битови комбинати. Чистотата,
чувството за простор и динамика са характерни черти на града – символ на красотата и
младостта. В Кърджали учат около 12 000 младежи, а красотата и уюта на парковете
дават възможност за отдих и почивка /на жител в Кърджали се падат по 30 кв.м.,
считано за нормално на градски жител по 12 кв.м. паркова площ/. /37/

За следващите години се предвижда градът да стане още по-красив и
внушителен. В процес на изграждане е водоснабдяването от яз.”Боровица”, създаване
вилна зона на яз.”Кърджали”, решаване на жилищните проблеми, разширяване на
търговската мрежа, построяване на околовръстен път за тежките товари. В района на
новия градски център ще се построят нов партиен дом, театър, дом на профсъюзите,
нов хотел, сгради за окръжния и градския съвет. /38/

Мечта на кмета Калчев е да построи нова, модерна сграда за общинската
администрация. Старата е малка, с един подземен и два надземни етажа и в нея се
помещава целия състав. Според него „община е имало и в първобитния строй, ще има
в бъдеще, затова е нужна хубава сграда, в която спокойно да се обслужват
гражданите”. /39/

Бързите темпове на развитие на гр. Кърджали и перспективите, които разкрива
13-то Постановление на ЦК на БКП и МС от 1970 г. за социално-икономическото
развитие на Кърджалийски окръг, налагат разработването на нов градоустройствен
план, който да покаже развитието на града в близка и далечна перспектива. /40/

По това време последният действащ общ градоустройствен план на гр. Кърджали
е одобрен през 1954 г. и предвижда ръст на населението 50 000 души до 1970 г. /41/
Новият общ градоустройствен план трябва да се съобрази с нарастването на жителите
към 1990 г. на 90 000 души и предвижда застроена площ 11 300 дка, а за
реализирането му ще бъдат необходими капитални вложения от 500-600 млн. лв.
Предвижда се градът да се развива по десния бряг на Арда. Върху тези нови терени ще
се застроят жилища за около 30 000 души, а река Арда ще се превърне в основен
градообразуващ фактор и ще даде собствена физиономия и неповторим образ на
града. /42/

Включването на терените на отсрещния бряг на Арда е силно композиционно
решение и то ще доведе до едно ново качество на бъдещия Кърджали. Голямото
богатство на водни площи, парковете и пешеходните зони, широкото разкритие на
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двете централни части като едно цяло, свързани с новия квартал посредством висящи
конструкции и мостове, ще даде една неповторима характеристика на града. /43/

Когато става въпрос за изграждането и благоустрояването на Кърджали, трябва
да се има предвид, че най-големият проектантски иститут у нас по това време –
„Главпроект”  – София,  има договор за шевство с Кърджали и пряко следи и участва в
изграждането му. /44/

ИК на ГОНС и ОНС – гр. Кърджали решават новия градоустройствен план да се
възложи за изпълнение на ИПП „Главпроект” и той да бъде продължение на този от
1954 г. Плановото задание за общ градоустройствен план през 1971 г. трябва да бъде с
пълна технико-икономическа обоснованост по разширяването на градоустройствения
план, на базата на създаващата се икономика в перспектива към 1990-2000 г. за около
90 000 жители с обща площ около 1 160 хектара. Новият план трябва се съобрази с
действащите на този етап градоустройствени решения за града в съществуващите
граници, като се търси функционална връзка с новия жилищен район – Прилепци, който
ще се строи и бившите ново предадени от месец май 1971 г. села Гледка и Прилеци
като квартали на града. /45/

За Калчев развитието на съвременния град е „низ от непрекъснато възникване и
решаване на социално-икономически и културно-стопански проблеми... „Към
градоустройството трябва да се подхожда с разбиране, защото то е синтез от
основните науки имащи отношение към човешката организация на живот. То е
икономика, социология, право, техника, траспорт, търговия, комунално-битово
обслужване и архитектура”. Затова плановото изграждане на Кърджали е бил и е един
от основните въпроси стоящи пред кмета, Градския народен съвет и неговия
Изпълнителен комитет. /46/

За да могат да работят ползотворно архитектите на „Главпроект” по новия
градоустройствен план, Петко Калчев построява специално малка вила в парк
„Простор” с всички удобства за творческа работа. Неговото становище е: ”Архитектите
са творчески личности, а на твореца не бива нищо да му пречи, ако искаме да създаде
нещо уникално”. Калчев се грижи не само за специалистите, но лично контролира
всички дейности, свързани с благоустрояването на града. /47/

При разработването на новия план проектантът се придържа строго към
правилата и нормите за планиране на населените места, публикувани в Държавен
вестник, бр. 21 от 1970 г. Плановото задание с предварителния градоустройствен план
са изработени през месец януари 1971 г. и са последователно одобрени от ИК на
ГОНС, ИК на ОНС и Градоустройствения съвет при Министерство на Архитектурата и
благоустройството на 29.06.1971 г. Непосредствено след това се пристъпва към
изготвянето на окончателния градоустройствен план. Работата по окончателния проект
завършва през месец декември 1971 г. и е приет на сесия на ГОНС – Кърджали с
протокол № 6 от 5 май 1972 г. /48/

Министърът на „Архитектура и благоустройство” по това време, арх. Георги
Стоилов, оценява по достойнство грижите по урбанистичното развитие на Кърджали и
изграждането му като един от най-хубавите градове. Той споделя, че Кърджали е
пример за грижливо отношение към природата, горите и озеленяването.” Когато
навлезеш в Кърджалийски окръг имаш чувството, че навлизаш в една градина, в един
басейн, независимо от това, че природните условия са доста трудни. Благодарение на
грижливата ръка и огромната любов на населението и ръководството към зеленината,
окръгът е станал един от най-зелените”. /49/

На 1 ноември 1973 г. бюрото на Министерски съвет утвърждава новия
градоустройствен план на Кърджали. Изработен от ИПП ”Главпроект” – София от
колектив с ръководители арх. М. Савов и арх. Хр. Генчев, в продължение на близо 3
години, той трябва да реши редица проблеми на бъдещия модерен град. /50/
Елементите му са разпределени по метода на оптимизацията, като са намерени най-
подходящите терени за бързоразвиващата се промишленост, за промишлено-
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складовите зони и не на последно място за жилищните комплекси със съответната
база за обслужване. Най-характерен момент от плана е, че жилищното строителство
ще обхване десния бряг на р. Арда до кв. „Прилепци” /дн. кв. „Възрожденци”/. Новото
решение дава възможност за изграждане на красив, компактно-оптимален град по
уникален моноцентричен модел, предлагащ редица предимства: свободен терен за
строителство, къси транспортни връзки с центъра и зоните за работа и краткотраен
отдих, добра хигиена и липса на шум. С коригирано и оградено корито, водни и зелени
площи, с няколко нови моста, Арда трябва да стане истински градообразуващ фактор, а
градът – „една малка Будапеща”. /51/

За решаване на жилищния проблем се налага нов метод на изграждане, който да
даде по-голям брой жилища за кратко време. За тази цел проектът за урбанистичната
концепция за нов жилищен район на ИПП „Главпроект” с ръководители арх. М. Савов и
арх. А. Агура, предвижда основния дял от жилища /около 85-90 на сто/ да се изгради по
метода ”Пакетно-повдигани плочи”. /52/ Проектът предвижда 24 кв. м. застроена площ
на жител при средна етажност 5 етажа и около 17 000 нови жилища. Тази нова
строителна програма ще е възможна за реализиране при използване на новите
ефективни методи на строителство, които през следващите 20 години ще осигурят
средно годишно по около 900 апартамента. /53/

На 17.01.1974 г. поради навършване на пенсионна възраст Петко Калчев се
оттегля от поста председател на ГОНС – Кърджали с чувство на изпълнен граждански
дълг. /54/

За заслуги Петко Калчев е удостояван с високи държавни отличия – „Награда II
степен за творческо постижение – принос при архитектурното изграждане на гр.
Кърджали” /55/, „Златна значка „Отличник в спортното строителство” – 3.09.1964 г. /56/,
„ Почетна златна значка на Националния съвет на Отечественият фронт – 28.08.1969 г.
/57/, „Юбилеен медал 25 години народна власт – 30.08.1969 г. /58/, „Юбилеен медал 30
години строителни войски – 1974 г. /59/, „Юбилеен златен медал „Капитан Петко
войвода”  –  за дългогодишна активна и преданна дейност в тракийското двежение –
30.05.1975 г. /60/, „Орден Народна свобода 1941-1944 г. – II степен – 10.11.1972 г. /61/ и
др.

Петко Калчев отдава 15 години от живота си във всеотдаен труд, посветен на
любимия си Кърджали. Изгражда собствен модел на управление, стреми се да открива,
разбира и решава проблемите на хората. Той ръководи и осъществява най-мащабните
начинания за изграждането на съвременния облик на Кърджали. През неговия мандат
градът два пъти е обявяван за най-чист и благоустроен град в България и получава
високото звание „Образцов социалистически град”.

„Градовете са като хората. Всеки град има свое лице. То те посреща и изпраща
по свой начин, оставил за винаги в теб нещо от характера си. Градовете са като
старите книги на мъдреците – ако имаш очи, ако имаш душа и сърце – чети!” /62/П.
Калчев
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Петко Калчев в работен момент



499

Петко Калчев след откриването на аерогара Кърджали



500

РОЛЯТА НА ХАДЖИ ГОСПОДИН СЛАВОВ ЗА ПОЯВАТА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ
СТАТИСТИКО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ

Венцислав Мучинов

THE ROLE OF HADJI GOSPODIN SLAVOV FOR THE EMERGENCE OF THE FIRST
BULGARIAN STATISTICS AND DEMOGRAPHICS SURVEYS

Ventsislav Muchinov

Summary

The report reveals the role and importance of the publications of the eminent public figure
from Stara Zagora Hadji G. Slavov (1811 - 1893) for the development of Bulgarian statistics
and demographics research. His studies concern such basic demographic issues such as:
number, territorial and ethno-religious distribution of the population in the region of Eski Zaara
(Stara Zagora) to the middle of the XIX century. It should be emphasized that Hadji G. Slavov
is the first Bulgarian researcher who pays attention to the demographic processes (fertility,
mortality and migration) in the then Bulgarian society and the first to advocate the need for
organizing a system for their registration.

В последните години личността, обществената и публицистична дейност на
хаджи Господин Славов (1811 – 1893) е обект на все по-засилен интерес. Откроена е
ролята му като един от най-видните граждани на Ески Заара (Стара Загора) през XIX
век и е посочено мястото му в българското културно-просветно и църковно-национално
движение през Възраждането1.

В настоящия материал ще се опитам да хвърля допълнителна светлина върху
ролята и значението на публикациите на х. Г. Славов за развитието на българските
статистико-демографски изследвания. Обект на внимание са както неговото известно
„Статистическо описание на казата Ески Заара” от 1858 г., така и някои други
публикации от страниците на българския периодичен печат2. Детайлно се разглежда и
издадения наскоро негов ръкопис „Хронологическо описание на по-важните и

1 Койчева, В. С езика на цифрите и чувствата. – Във: Възрожденската Стара Загора. Черти и
образи. Стара Загора, 2002, с. 8 – 15; Воалери, П. Между два свята. Българите в Румелия XVIII
– XIX век: Изследвания по история на Българското възраждане и история на Стара Загора. С.,
2005,  с.  66  и сл.; Вълчев, Г. Хаджи Господин, Стара Загора и Българското възраждане. – В:
Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в
черковно, училищно и общонародно отношение в XIX век. От хаджи Господин Славов. Ст.
Загора, 2008, с. 3 – 10; Койчева, В. Хаджи Господин Славов и неговото „Хронологическо
описание…” – В: Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град
Стара Загора…, с. 11 – 19.
2 Славов, Г. Статистическо описание на каазата Ески-Заара. – „Цариградски вестник”.
Цариград, г. VIII, бр. 369, 8 март 1858, с. 2 – 3. Още през същата година този материал е
издаден в печатницата на „Цариградски вестник” и като самостоятелна книжка. Виж: Славов, Г.
Статистическо описание на кааза-та Ески-Загра. Цариград, 1858. Като допълнение към
въпросната публикация може да се счита материала: Таблица на сватбите и родените деца в
Железник (Ески-Заара) за година от 1859 – 1860. - „Цариградски вестник“. Цариград,  г.  X, бр.
469, 6 февр. 1860, с. 4.
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забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно
отношение в XIX век” 3, написан около средата на 80-те години на векa.

Преди отпечатването на Хаджи-Славовото „Статистическо описание…”
действително се правят някои опити за разкриване на етно-демографската картина в
отделни селища и региони от българското пространство. Такива материали са
включени в издаваните от 30-те години на XIX век нататък учебни помагала (особено в
т.нар. „землеописания”), чиито автори са изявени възрожденци като Н. Бозвели, К.
Фотинов, Ив. Богоров, Г. Икономов и др.4 Публикации с подобна насоченост започват
да се появяват и на страниците на начеващата своите първи стъпки през 40-те години
на XIX век българска преса, особено в издавания в имперската столица през периода
1848 – 1862 г. „Цариградски вестник”5. Като цяло обаче изнесената в тези материали
статистико-демографска информация е твърде оскъдна, като се ограничава до
даването на кратки сведения за приблизителния брой на жителите на съответното
населено място и (евентуално) за тяхното етно-религиозно разпределение.

Отпечатаното през 1858 г. „Статистическо описание на казата Ески Заара” от х. Г.
Славов дава качествено нова насока на този род публикации и ги доближава
значително до стила на едно модерно за тогавашната епоха проучване. Не случайно
посоченият труд е определян като „първото статистическо съчинение в българската
възрожденска литература”6. В този труд се предоставя и значителна информация от
демографско естество.

На първо място трябва да се отчете, че „Статистическото описание…” на х. Г.
Славов се базира на разнообразна информация, извлечена както от османските
регистри на населението (т.нар. „нуфуз-дефтери”) и от документацията на
православната църква, така и плод на собствените проучвания и наблюдения на
автора7.  За пръв път се дават от български автор точни сведения както за общата
численост на населението в определен регион от българското пространство (в случая –
Ескизаарската каза през 50-те години на XIX век), така и за неговото териториално и
етно-религиозно разпределение8.

За да изчисли общата численост на населението Славов обработва данните от
османските регистри, тъй като, както сам отбелязва, жените не подлежат на
регистрация от страна на официалната османска власт и не може да се определи

3 Славов, х. Г. Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара
Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX век. Ст. Загора, 2008.
4 Бозвели, Н. Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество.
Част пета. Крагуевац, 1835; Фотинов, К. Общое землеописание в кратце за сичката земля
преведено от греческий на славеноболгарский язик. Смирна, 1843; Илиевич, С. Стихийни
уроци землеописания. С гречески на болгарский язик преведени от Савви Илиевича Панигюрца.
В полза учащимсе болгарским юношам. В Смирни, 1843; Андреев, И. (Ив. Богоров). Кратка
география математическа, физическа и политическа. Букурещ, 1851; Икономов, Г. Кратко
землеописание. Естественно-матиматическо и гражданско. От Георгия Економова Дупничянина.
Букурещ, 1856;  Гранитски,  А.  П. Търговско ръководство за тръгувание, промишленост,
мореплавание и за търговски делания. Преведено (от гръцки) и печатано с иждивението на Хр.
Л. Хамамджиев. Цариград, 1858 и др.
5 През 40-те – 50-те години на XIX век на страниците на прохождащата българска преса
материали с историко-етнографски характер публикуват автори като Ив. Богоров (за Котел и
Самоков), П. Р. Славейков (за Трявна и Търново), Й. Хаджиконстантинов – Джинот (за
селищата в Македония) и др. Някои от тези материали са публикувани в: Извори за българската
етнография. Том I. Из българския възрожденски печат. Отговорен редактор: М. Василева. С.,
1992, с. 49 и сл.
6 Койчева, В. С езика на цифрите и чувствата. – Във: Възрожденската Стара Загора. Черти и
образи. Стара Загора, 2002, с. 9.
7 В своите спомени х. Г. Славов отбелязва накратко, че сведенията за неговото „Статистическо
описание…” са „събирани от официални места и документи”. Виж: Славов,  х.  Г.
Хронологическо описание…, с. 87 – 88.
8 Славов, Г. Статистическо описание на кааза-та Ески-Загра. Цариград, 1858, с. 7 – 12.
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точния им брой. Поради това, приемайки, че числеността на жените е приблизително
равна на тази на мъжете, той удвоява последната, за да получи приблизителния брой
на жителите на Ескизаарската каза по това време9. Този метод се използва
впоследствие от редица други възрожденски автори (като например от Стефан
Захариев в неговото прочуто „Географико-историко-статистическо описание на Татар-
Пазарджишката кааза” от 1870 г.10) и на практика е в научно обръщение (с известни
модификации) и до наши дни11.

В своето „Статистическо описание…” х. Г. Славов далеч не се ограничава с
предоставянето на съответните числови данни, но и изчислява съотношението между
градското и селското население в Ескизаарската каза и между основните народностни
групи както общо за казата, така и отделно по отношение на града и на селата12. По
този начин той затвърждава образа си на изследовател, който не се притеснява да
обработва наличните данни, стремейки се да достигне до изводи, максимално близки
до реалната картина.

Трябва да се отбележи, че х. Г. Славов правилно оценява липсата на достатъчно
данни за демографското развитие на населението както за региона на Ескизаарската
каза, така за българските земи като цяло. Тази констатация е особено валидна по
отношение на процесите, свързани с естественото движение на населението
(раждаемост и смъртност) – най-вече заради липсата на практика в православната
църковна организация за тяхното регистриране. Поради това в своето „Статистическо
описание…” х. Г. Славов отправя апел за въвеждане в църквите на метрически книги,
„за да се знаят колко на година се раждат и колко умират”13. Призив, който се сблъсква
с нежеланието и невежеството на православните свещеници по места. Неслучайно две
години по-късно, в една друга своя публикация на страниците на „Цариградски вестник”,
Славов отправя остра критика към тогавашното духовенство за „небрежливостта“ му
спрямо въвеждането и поддържането на подобна практика14.

Всъщност единственият конкретен източник за естественото движение на
населението, който се открива на страниците на българския възрожденски периодичен
печат, остават публикуваните от самия х. Г. Славов в „Цариградски вестник”
статистически данни за броя на сватбите и родените деца в Железник (Ески Заара, дн.
Стара Загора) през 1859 г.15 На базата на тези данни може да се изчисли коефициента
на раждаемост на българското население в Ески Заара от тази епоха, съотношението
на родените деца по пол (момчета – момичета), както и разпределението на
ражданията по месеци.

Освен проблема за раждаемостта х. Г. Славов засяга и въпроса за смъртността
на населението в Ески Заара през XIX век. В своето „Хронологическо описание…” той
предоставя сведения, благодарение на които е възможно да се определят
ориентировъчно човешките загуби, които претърпяват местните жители по време на
големите чумни и холерни епидемии от първата половина на века. От посочените от Г.
Славов сведения16 може да се заключи, че само за три месеца по време на чумната
епидемия от лятото на 1814 г. в Ески Заара умират около 5 000 души от двете основни
народности (българи и турци), с което градът губи между 1/4 и 1/3 от своето тогавашно

9 Пак там, с. 10 – 11 (бележка под линия).
10 Захариев, Ст. Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза
с една карта и таблици на различни стари паметници. Виена, 1870. Второ юбилейно фототипно
издание под редакцията на Ив. Батаклиев, С., 1973, с. 18 – 19, 48.
11 Виж например: Воалери, П. Между два свята…, с. 109 – 110.
12 Славов, Г. Статистическо описание на кааза-та Ески-Загра…, с. 11.
13 Пак там, с. 11 (бележка под линия).
14 Таблица на сватбите и родените деца в Железник (Ески-Заара) за година от 1859 – 1860. -
„Цариградски вестник“. Цариград, г. X, бр. 469, 6 февр. 1860, с. 4.
15 Пак там, с. 4.
16 Славов, х. Г. Хронологическо описание…, с. 28.
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население. Подобни поражения върху населението на Ески Заара нанася и чумната
епидемия от 1837 г. В резултат на нея умират около 4 500 души, от които около 400 –
500 души българи, а останалите – турци и евреи17. Посочените жертви представляват
близо 1/4 от тогавашните обитатели на града. Сравнително по-малко поражения
предизвиква холерната епидемия от 1848 г., която според х. Г. Славов продължава от
началото на юли до началото на септември и взема повече от 2 000 жертви, от които ¾
турци и евреи и ¼ българи18.

Х. Г. Славов обръща сериозно внимание на още един важен демографски
проблем – този за механичното движение (миграцията) на населението. Редица
сведения по този въпрос се съдържат на страниците на неговото „Хронологическо
описание…”. Славов откроява и основните причини за тези миграционни движения:
войни и въстания, болести и епидемии, търсене на работа и възможности за по-добро
образование и пр.

Сред най-важните причини за миграционната активност на жителите от региона
се нареждат поредицата руско-турски войни от XIX век. Х. Г. Славов посочва
значителните размествания на населението в Ескизаарската каза, предизвикани от
Руско-турската война от 1828 – 1829 г. Те засягат както християнските, така и
мюсюлманските жители на града и региона, част от които завинаги напускат родните си
огнища19. Известни принудителни миграции предизвиква и Кримската война от 1853 –
1856 г. Те се изразяват най-вече в изгонването през 1854 г. на гръцките поданици от
пределите на Османската империя, което засяга и пребиваващите в гр. Ески Заара
поданици на Кралство Гърция20.

По-значителен размах придобива татарската миграция по посока на
Ескизаарската каза след Кримската война. В своето „Хронологическо описание…” х. Г.
Славов не само посочва числеността на настанените през 60-те години на XIX век в
казата татари (около 200 фамилии) и начина им на разселване в българските села, но и
дава една обективна оценка за последвалото съжителство между двете общности.
Според него въпреки извънредните тегоби, с които са натоварени във връзка с
посрещането и установяването на преселниците-татари, местните българи не запазват
лоши спомени от тяхното присъствие в региона. Авторът изключително точно посочва
причината за това подчертавайки, че за разлика от черкезите, които се поминуват
(преживяват) само с грабежи, татарите се прехранват с работенето на отстъпените им
земи21. Това сведение е от голямо значение за реабилитиране образа на татарите в
българските земи през XIX век, слагани по правило под общия знаменател „крепители
на турското господство и угнетители на местното българско население”22.

17 Пак там, с. 45.
18 Пак там, с. 59.
19 По време на Руско-турската война от 1828 – 1829 г. за първи път руските войски навлизат
толкова дълбоко в Османската империя и достигат до с. Киспитлий (дн. Караново,
Новозагорско), на границата на Ескизаарската каза. Това събитие предизвиква значителни
размествания на населението от гр. Ески Заара и региона. От една страна, в града се
преселват заедно с покъщнината си българите от околните села, търсейки спасение от
грабежите на турските войски и на мюсюлманските бежанци от Северна България, а от друга –
ескизаарското турско население временно напуска града поради страха от руска окупация.
След Одринския мир бежанците-турци се завръщат обратно в града, но за сметка на това някои
от ескизаарските българи се включват в голямата емиграционна вълна от дн. Югоизточна
България по посока на Бесарабия, Южна Русия и Влашко. Виж: Славов, х. Г. Хронологическо
описание…, с. 37 – 39.
20 Пак там, с. 71.
21 Пак там, с. 117 – 118.
22 Мучинов, В. Българската историография по въпроса за етническото състояние на Тракия
през XIX век (1800 – 1878). – В:  Сборник „Кюстендилски четения 2006: Етноси и съжителство в
европейската история”. С., 2009, с. 132.
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Х. Г. Славов посочва и миграционните движения, предизвиквани от трагичните
събития от 1876 – 1878 г. (приемането по инициатива на старозагорската българска
община на 120 сирачета, чиито родители и роднини са избити по време на Априлското
въстание23; бягството на българското население от опожарената Стара Загора през
юли 1877 г. и отвличането на около 2 000 българи – жени, девойки и деца от турската
армия по посока на Одрин и други тракийски градове24).

От „Хронологическото описание” на х. Г. Славов се откроява и ролята на
върлуващите в региона през XIX век болести и епидемии за миграционната активност
на местното население. Авторът посочва, че през 1837 г., по време на втората голяма
чумна епидемия от началото на века, българите масово напускат Ески Заара въпреки
мерките на турските власти за предотвратяване на това движение25. Същата картина се
повтаря и по време на холерната епидемия от 1848 г.26

Много данни предоставя х. Г. Славов и за миграциите, породени от различни
фактори от икономическо и социално-психологическо естество (най-вече във връзка с
търсенето на работа и възможности за по-добро образование). От неговото
„Хронологическо описание…” се виждат големите усилия, които полага старозагорската
българска община за привличането в града на добри лекари и учители от различни
краища на българските земи и Османската империя като цяло27.

Добре развитите учебни заведения в гр. Ески Заара традиционно привличат
(особено след Кримската война) момчета и девойки както от селата в казата28, така и от
някои по-далечни селища в българските земи като Русчук (Русе), Свищов и Тулча29.
Редица от възпитаниците на ескизаарските български училища впоследствие
учителстват в различни селища из българските земи и Цариград. Според х. Г. Славов
през 60-те и 70-те години на XIX век към 35 момичета, завършили градските девически
училища, стават учителки в различни селища на Дунавска България, Тракия и
Македония. От тези учителки някои се завръщат в родното си място, докато други се
оженват и остават завинаги във въпросните населени места. В различни селища из

23 Тези сирачета (към 40 момчета и 80 момичета) са разпределени по домовете на по-
състоятелните граждани, които да се грижат за тяхната прехрана и образование. Само след
една година обаче тези деца споделят драматичната съдба на своите благодетели по време на
погрома над Ески Заара и нейните жители през юли 1877 г. Виж: Славов, х. Г. Хронологическо
описание…, с. 194 – 195.
24 Пак там, с. 220 – 223.
25 Пак там, с. 45.
26 Пак там, с. 59.
27 Така например след холерната епидемия от 1848 г. в града е привлечен за лекар (със
съдействието на Ал. Екзарх) д-р Хрисант Бодури, българин, родом от одринските села,
завършил медицина в Атина, Гърция. Той практикува професията си в Ески Заара до началото
на Кримската война от 1853 – 1856 г., когато османското правителство изгонва от пределите на
Империята всички гръцки поданици. През 1858 г. за лекари са привлечени д-р Георги Миркович
от Сливен, завършил медицина във Франция, и д-р Леонид Георгиев, родом от областта Епир,
учил известно време медицина в Гърция и после практикувал на няколко места. Първият се
задържа едва една година в Ески Заара, докато вторият се оженва тук и става ескизаарски
гражданин. Виж: Славов, х. Г. Хронологическо описание…, с. 59 – 61, 71, 79. Още по-голямо е
текучеството по отношение на учителския състав, тъй като учителите взимат дейно участие в
обществения живот на българската ескизаарска общност и нерядко стават жертва на
противоборството между двете големи „партии” в града – „акарджанската” и „неакарджанската”
(Пак там, с. 88 – 89).
28 Според х. Г. Славов ескизаарската българска община започва целенасочени действия в тази
насока през 1863 г. и само за една-две години в градските училища идват да учат 50-60
момчета от селата. Впоследствие част от тях се завръщат като учители по селата си. Славов,
х. Г. Хронологическо описание…, с. 112 – 113, 160 – 161.
29 Пак там, с. 85-86, 94-95, 158-159.
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българските земи учителстват и някои от завършилите ескизаарските мъжки училища
ученици30.

От друга страна, ескизаарската българска община и лично х. Г. Славов полагат
големи усилия, за да осигурят възможност на най-напредналите ученици и ученички да
продължат образованието си в Цариград и в чужбина (в Белград, Букурещ, Петербург,
Прага, Табор и др.)31.

От сведенията на х. Г. Славов е видно, че поради различни икономически и
политико-религиозни причини в гр. Ески Заара през XIX век се установяват и някои
чуждестранни поданици. Такъв е случаят с френския търговец Анри Бунал, който през
1857 г. купува спиртната фабрика в града и я преустройва на копринена фабрика32.
Значително място в обществения живот на Ески Заара заемат и американските
протестантски мисионери Теодор Байнгтон и Чарлз Морс, които от 1858 до 1868 г. са
ръководители на откритото в града протестантско девическо училище. В това училище
през посочения период освен тях преподават и няколко учителки американки33.

В Ески Заара пребивават, главно поради икономически причини, и поданици на
Кралство Гърция. По време на Кримската война те наброяват 4-5 души, които през 1854
г. споделят съдбата на останалите гръцки поданици в Османската империя, които са
изгонени от Високата порта поради антиосманските намерения на Гърция34.

Предоставените от х. Г. Славов в неговото „Хронологическо описание…”
сведения допринасят за по-плътно разкриване на интензивните и разностранни
миграционни движения между региона на гр. Ески Заара, останалите османски
провинции и териториите извън границите на Османската империя.

***

Посочената в настоящия доклад информация дава възможност да се определи
мястото и ролята на хаджи Господин Славов за появата и развитието на първите
български статистико-демографски проучвания.

1. Със своето „Статистическо описание на казата Ески Заара” от 1858 г. и с
последвалите си публикации х. Г. Славов поставя началото на целенасочените
български изследвания в статистико-демографската област. В тях той подробно се
спира на въпросите за числеността, териториалното и етно-религиозното
разпределение на жителите от един конкретен регион от българските земи –
Ескизаарската каза през XIX век. Трябва да се подчертае, че х. Г. Славов далеч не се
задоволява с цитиране на извлечените от различните източници данни, но и ги подлага
на обработка, за да получи информация, максимално близка до реалната картина.

2.  В своите публикации х.  Г.  Славов за първи път обръща внимание на
протичащите в българското общество демографски процеси (раждаемост, смъртност и
миграция). Посочените от него данни, колкото и да са фрагментарни, дават възможност
да се достигне до определени изводи относно развитието на посочените процеси в
един важен регион от българското пространство, което без съмнение допринася за по-

30 Пак там, с. 160 – 161.
31 Пак там, с. 54 – 55, 57, 69 – 70, 76 – 77, 109 – 112, 115 – 117, 153 – 156, 159 – 160, 168 – 169,
171 – 172, 176. Някои от по-състоятелните родители също осигуряват на децата си възможност
да продължават образованието си извън Османската империя. Такъв е случаят с Тодор Ив.
Стоянович, който на разноските на баща си завършва медицина в Монпелие (Франция) и през
1869 г., след завръщането му, ескизаарската българска община успява да издейства
назначаването му за градски лекар (Пак там, с. 159).
32 Пак там, с. 91 – 92.
33 Пак там, с. 85 – 86, 145 – 153. В града се установяват за кратко и други чужденци. Такъв е
чехът Рожич, който през 1864 г. временно е аптекар в Ески Заара (Пак там, с. 104).
34 Пак там, с. 71.
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цялостното реконструиране на демографското развитие на българските земи през
Възраждането.

3. Х. Г. Славов ясно осъзнава липсата на статистическа информация за
протичащите демографски процеси, поради което се застъпва за необходимостта от
организирането на система за тяхното регистриране. Усилия, които за съжаление до
Освобождението не намират необходимата подкрепа и реализация35.

Въпреки това, безспорен е фактът, че публикациите на х. Г. Славов провокират
появата на други подобни проучвания от български автори в годините до
Освобождението, а и след това. Неслучайно неговото „Статистическо описание…” е
оценено по достойнство още от К. Иречек, който по време на посещенията си в Стара
Загора през 80-те години на XIX век се среща с възрастния вече автор и впоследствие
цитира данни от неговото издание в своите „Пътувания по България”36. Може само да
се съжалява, че такъв важен труд на х. Г. Славов, какъвто е неговото „Хронологическо
описание…”, остава неиздаден повече от 120 години и през този период съдържащата
се в него ценна информация от демографско естество е използвана само частично от
ограничен брой изследователи37. Нейното цялостно въвеждане в обръщение без
съмнение ще допринесе за по-пълно разкриване на демографското развитие през XIX
век не само на Ескизаарската (Старозагорската) каза, но и на тогавашните български
земи в цялост.

35 За същото настоява в своето „Географико-историко-статистическо описание на Татар-
Пазарджишката кааза” Ст. Захариев. Според него „много полезно” би било да се въведат в
църквите каталози, в които да се записват „колко души се раждат, колко се женят и колко
умират”. Със съжаление обаче (подобно на х. Г. Славов) Захариев констатира, че „това не
интересува духовенството”, което „не дава внимание на такива работи, ако и много пъти да им
се е предлагало и говорило за това”. Виж: Захариев, Ст. Географико-историко-статистическо
описание на Татар-Пазарджишката кааза…, с. 48.
36 Иречек, К. Пътувания по България. Второ издание. С., 1974, с. 226.
37 Така например данните, свързани с усилията на старозагорската българска община да
осигури обучението на местни младежи в чужбина, са използвани в публикациите на Нейчо
Кънев. Виж: Кънев, Н. Приносът на възрожденската община за обучението на старозагорски
младежи в чужбина. – В: Българската емиграция през Възраждането (Сборник материали от
Национална научна конференция с тема: “Ролята на възрожденската емиграция за напредъка
на българската нация”, проведена в Сливен на 13 и 14 октомври 1999 г.). Научен ръководител:
проф. Кр. Шарова. Сливен, 2003, с. 264 – 269.
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ЧЕТИРИ РОДА, ЧЕТИРИ ПОКОЛЕНИЯ, ПЕТ ЖЕНИ: ПРЕДАВАНЕ НА
КУЛТУРНЯТЯ ТРАДИЦИЯ В РОДОВЕТЕ ШИЛЕВИ, ЧАРДАФОНОВИ, АКРАБОВИ И

ЖАНДОВИ

Жоржета Назърска

FOUR CLANS, FOUR GENETATIONS, FIVE WOMEN: A TRANFER OF CULTURAL
TRADITION WITHIN THE SHILEVI, THE CHARDFONOVI, THE AKRABOVI, AND OF THE

JANDOVI CLANS

Georgeta Nazarska

Summary

The paper deals with micro social groups as a social institution that transfers the
cultural tradition. Object of interest are some prominent Bulgarian clans - the Shilevi, the
Chardfonovi, the Akrabovi, and of the Jandovi. The research goal is a gender analysis of
these clans. The text is devoted to biographies of five women from these clans who represent
four generations: Nedyalka Shileva- Chardafonova (1867-1959), a revolutionary activist and
teacher; Svoboda Chardafonova (1886-1955) and Ljuba Shileva-Akrabova (1886-?),
teachers, socially active persons and feminist leaders; Ivanka Akrabova-Jandova  (1911-
2008), a prominent Bulgarian archeologist; Elena Jandova (1945), an actress and director.
The paper is a first attempt to reconstruct some of women’s biographies on the ground of
authentic archival documents. On the other hand, it tries to compare them according their
educational and marital status, their migrations, social activity, publishing, and professional
carrier. The research aims to research the family and kinship social networks as bases of
formation of personalities. The deconstruction of these five biographies shows the difficult
process of women’s emancipation in Bulgaria during the longue duree (the 1880s-2010s).
The women are portrayed as a part of national intellectual elites: higher educated, engaged
in wide social activities in the fields of nation liberation movement, feminist movement and
charity, obtaining own position towards the marital pattern, with famous professional carrier in
education, science and art.

1. Цели и задачи на изследването

Настоящият доклад има за цел да проучи микросоциалната група род като
социална институция, която пренася културна традиция. За целта се прави социален
разрез на няколко известни български родове посредством мястото на социалния пол
(джендър) в тях. Конкретни задачи на съобщението са изследване на място на
семейната и роднинската социална мрежа като фактор за личностно формиране и
реализация и реконструиране на биографиите на някои от портретираните жени с
помощта на автентични исторически документи. Подходът е историографски и
просопографски. Биографичният и сравнителният метод се използват с оглед да се
анализират образователният и семейният статус, миграциите, обществената
активност, книжовната дейност и професионалната кариера на описваните личности.

2. Четири рода, четири поколения, пет жени: биографични реконстукции
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За да може да се извърши коректно социологическият просопографски анализ, е
необходимо да се представят накратко биографиите на личностите, избрани за обект
на изследване.

Макар формално да принадлежат на четири отделни рода, те имат кръвно-
родствена връзка – представляват три двойки майки и дъщери, две са братовчедки,
една двойка са леля и племенница. В течение на жизнения им път техните биографии
са преплетени – живеят заедно или в близост, учат или работят съвместно, разчитат
една на друга.

Биографиите на портретираните жени са проучвани спорадично. Най-известна и
с място  в редица книги и справочници е тази на Недялка Шилева; кратки биографични
сведения за Иванка Жандова могат да се намерят в няколко енциклопедични издания у
нас и в чужбина, наскоро излезе сборник в нейна памет1; публична фигура е Елена
Жандова. Обратно – жизнеописания на Свобода Чардафонова и на Люба Акрабова не
съществуват и може да се твърди, че те са напълно отсъстващи от колективната
памет2.

Недялка Шилева-Чардафонова (1867-1959) е родена в с. Голямо Конаре.
Основно образование завършва в родното си село, а средно – в Пловдивската
девическа гимназия. Там попада под силното обаяние на своята преподавателка
Екатерина Каравелова. Едва завърнала се като учителка на село, е привлечена от
своя братовчед, председателят на съединисткия комитет Петър Шилев, да ушие
знамето на Голямоконарската чета. В униформа и въоръжена, на 6 септември 1885 г.
Недялка конвоира при ареста му главния управител на Източна Румелия Гаврил
Кръстевич.  Малко след Съединението Недялка се омъжва за един от неговите герои,
Продан Тишков – Чардафон Велики (1860-1906), но семейният им живот трае само 10
години и завършва с развод (1895). За да издържа двете си деца, Шилева работи като
учителка в Пловдив (1906), Ямбол (1894-1903) и София и допълва доходите си като
превежда книги от руски език. Привлича я темата за професионалното развитие на
жените и за тяхното място в света3. Доживяла преклонна възраст, Недялка Шилева
завещава богатата си лична сбирка с книги на Народната библиотека, а дома си в
столицата – на кметството в Г. Конаре, при условие, че се създаде фонд на името на
децата й4.

Свобода Чардафонова (1886-1955) е родена на 7/12/20 октомври5 1886  г.  в
Казанлък. Тя е първородното дете на Продан Тишков-Чардафон и Недялка Шилева.

1 Filip, J. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas: Unter Mitwirkung
zahlreicher Wissenschaftler und Institute. W. Kohlhammer, 1966, p. 549 (= Filip, J. Manuel
Enclopedique de prehistoire et Protohistoire Europeennes. 1966, p. 549); Simeonova, L.V. Women
and Medieval Scholarship in Bulgaria. - Chance, J. (ed.) Women Medievalists and the Academy.
London: Univ. of Wisconsin Press, 2005, p. 507; Иванка Акрабова-Жандова. In Memoriam. Сб. С.
2009
2 За Чардафонова се споменава на половин страница в Ангелов, А., Г. Танев, съст. Чардофон
Велики. Габрово. 2006, с. 31
3 Меншчиков, М.О. Началата на живота. Ролята на жените. Пловдив. 1903
4 За Шилева има огромно количество информация в спомените и съчиненията, посветени на
Съединението, както и доста биографични публикации. Вж. някои от тях: Стателова, Е., Р.
Попов, съст. Спомени за Съединението от 1885 г. С. 1980; Същите. Съединението 1885.
Спомени. Второ разширено издание. С. 1985; Стателова, Е., А. Пантев. Съединението на
Княжество България и Източна Румелия 1885 година. С.1985; Шилев, П. Недялка Шилева-
Чардафонова. Героиня на Съединението. Пловдив. 1995; Енциклопедия България. Т. 7, 1996, с.
508; една от последните публикации – Ангелов, А., Г. Танев, съст. Чардофон Велики. Габрово.
2006
5 В източниците се срещат различни дати.
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Ето как Захарий Стоянов, приятел на родителите й, описва събитието: „Когато му са
намери наследница, девят града и деведесят и девят лица са питаха по телеграфа
като какво име да тури той на своята дъщеря. Желанието му беше щото това име да
обяма: първо, възпоменания за Съединението; второ, нещо като протест против
черните; третьо, някаква си ненавист към руският цар; четвърто, да бъде емблема и
олицетворение на фараонството и пр., и пр. Много имена са предложиха, разни съвети
са дадоха. Най-после избра са и са предпочете думата или името Свобода, която
заключава в себе си сичките желания, така щото неговата наследница носи днес име:
Свобода Чардафонова! - Фараонка! Майка ти и баща ти извлякаха един паша. Ами ти
кого ще пипниш мари, къзъм? Руският ли караконджа? – пита своето чадо войводата и
го гледа в очите”6.

Свобода завършва Първа девическа гимназия в София (1903), където учи в един
клас с Кръстина Гичева-Михалчева, Живка Драгнева, Лора Каравелова и има щастието
да й преподава учителката на нейната майка – Екатерина Каравелова7. Нейни учители
в гимназията са изявени педагози и предимно жени, принадлежащи към първото
поколение със средно и висше образование, съпричастни към феминистката идея –
Екатерина Каравелова, която през 1901 г. е сред основателките на Българския женски
съюз (БЖС), Елена Радева-Петрова, Амалия Черен, Ек. В. Д. Стоянова, М. Вългенова-
Рашева, Ап. Заморска, Н. Фтичева, Ел. Консулова-Вазова. По-късно Свобода ще се
включи заедно с тях в различни женски формации и ще запази задълго интелектуалния
си кръг, формиран още в гимназиалните години.

През 1907 г. Св. Чардафонова завършва славянска филология в Софийския
университет (1907). Има сведения, че през летния семестър на 1907 г., когато СУ е
закрит за известно време след началото на Първата университетска криза, тя учи
философия и литература в Женевския и Цюрихския университет заедно със своята
братовчедка Люба Шилева8. Впоследствие и двете се прехвърлят в Мюнхен, а накрая
се връщат в България, където се дипломират в СУ9.

По примера на своята майка Свобода се посвещава на учителската професия.
Първоначално е назначена в Старозагорската девическа прогимназия (1909)10,
откъдето тя напуска по собствено желание, вероятно заради брака си11. По-късно се
премества в столицата, където работи като преподавателка по български език и
литература до пенсионирането си в елитните Първа (1916-1918)12 и Втора (от 1918)
девическа гимназия13. В двете софийски училища Чардафонова има възможност да
общува с изключителни колеги – образовани, ерудирани и еманципирани. Някои от тях
са нейни съученички, други й стават приятелки и съмишленички за цял живот. Това са
д-р Живка Драгнева (германистка, преводачка, по-късно лектор в Университета), Дора
Юрданович, д-р Мария Бръчкова (историчка и археоложка, по-късно на работа в
Немския археологически институт в Рим), Райна Руменова (преподавателка по
ръкоделие, създателка на национална школа, по-късно лектор в ДХА), д-р Райна
Ганева (педагог, преводач, публицист), Ивана Кепова (историчка, авторка на пособия и
изследвания), Екатерина Златоустова (историчка, преводачка, публицистка,
феминистка), д-р Деша Казасова, Екатерина Бреянова (филоложка, преводачка,

6 Стоянов, З. Ергенлък, мамо, пашалък... Непубликуван откъс от „Чардафон Великий”.//
http://de-zorata.de/sites/oshte-info/oshte.info/004/00104/09/0909/06.htm
7 Юбилеен сборник на І Софийска държавна девическа гимназия (1879 - ноемврий 1904). С.
1904, с. 82; Чардафонова, Св. Магията на госпожа Каравелова. – В: Юбилеен сборник
Екатерина Каравелова, 1878-1928. С. 1929, с. 151-155
8 Главна книга на Цюрихския университет. - http://www.matrikel.unizh.ch/pages/0.htm
9 По устни сведения на Елена Жандова, внучка на Люба Шилева и племенница на Чардафонова
10 ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 246, л. 284
11 Подобно на своята майка Свобода се развежда. Не е известно за кого и колко дълго е била
омъжена
12 Първа Софийска девическа гимназия, 1879-1929. Юбилеен сборник. С. 1932, с. 51
13 ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 533, л. 266; а.е. 497, л. 198; ДА-София, ф. 495 к, оп. 1, а.е. 25, л. 77
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общественичка), Кръстина Гичева (филоложка, публицистка, литературна критичка),
Ружа Барбар, Олга Милетич (филоложка, публицистка), Елена Доброволска. Там
вероятно, наред с майчиното влияние, тя се насочва към феминизма и женското
движение. С част от тези свои колежки Чардафонова издава сп. „Филигран” (1920-1921,
г. І). То е съставено изцяло от преводни произведения – разкази и части от романи, от
френски, немски, италиански автори. Издателките и преводачките (Ж. Драгнева, Ек.
Бреянова, Ж. Пеева и др.) представят както класиката (в лицето на Мюсе и Франс),
така и съвременната проза, включително много автори жени (Хермине Вилингер,
Габриеле Ройтер)14.

Свобода Чардафонова свързва обществената си активност с няколко дружества.
След основаването на Съюза за закрила на децата в България (1925) е избрана в
Управителния му съвет и става негова подпредседателка. Тя дава надеждна опора на
председателката Констанца Ляпчева, особено по време на помощната акция,
организирана от Съюза в полза на децата на преселниците от Северна Добруджа
(есента и зимата на 1940 г.)15. Чардафонова е редовен дописник в органа на Съюза
„Нашето дете” и редактор на една от годишнините му16. През 20-те год. на ХХ в. тя се
включва в новооснованата Българска секция на Международната женска лига за мир и
свобода, оглавявана от Екатерина Каравелова и Лидия Шишманова. Още на първия й
конгрес изнася реферат за малцинствата, издаден и в отделна брошура, а през август
1929 г. е делегатка заедно с Василка Кертева и Олга Георгиева на конгреса на МЖЛМС
в Прага17. През 1924-1950 г. Чардафонова е избирана в ръководството на Дружеството
на българките с висше образование (ДБВО) – в Настоятелството (1924-1925 и 1937), за
подпредседателка (1938-1940) и накрая за председателка (1941-1950), в годините на
най-бурни промени. През повечето години тя е подпомагана в дейността си от
братовчедка си Люба Шилева-Акрабова. Като председателка на ДБВО Чардафонова
участва в Управителния съвет на Българския женски народен съюз (1944-1947)18.  В
това си качество тя пътува като делегатка на Световния женски конгрес в Париж
(октомври 1945), на който се създава Международната федерация на демократичните
жени19. Чардафонова е представителка на Централното ръководство на БЖНС в
Славянския комитет, в Централния културно-просветен комитет на Върховния
читалищен съюз и в Културно-просветния отдел при НК на ОФ20.

14 Филигран. Месечно преводно литературно списание, г. І, 1920-1921. Редакторки са
Чардафонова, Жива Пеева и Люба Ачкова. Чардафонова превежда от пет материала от Ал.
Киланд, Г. Ройтер, Р. Тагор, Ал. Гайгер
15 Попова, Кр. „Понеже в Добруджа няма коледни дръвчета, изпращаме ви по един венец от
борови клончета...” (Помощната акция за децата на преселниците от Северна Добруджа през
есента и зимата на 1940 г.). – В: Балканистичен форум, 1997, № 1, с. 105; Същата.
Националното дете. Благотворителна и просветна дейност на Съюза за закрила на децата в
България, 1925-1944. С. 1999, с. 214-215; Нелчинов, Св. Ще надмогнем и това изпитание...
Спомени. – В: Балканистичен форум, 1997, № 1, с. 162-163
16 Редактира г. ХVІ, 1943, заедно с д-р Власаки Шуманов и Тома п. Върбанов. Вж.
Чардафонова, Св. Констанца Ляпчева и децата на Добруджа. – Нашето дете, г. ХVІ, 1943, № 3-
4, с. 34-40
17 Жената, 1929, № 5, с. 119; БИА-НБКМ, ф. 626, оп. 1, а.е. 130, л. 153; Chardafonova, Sv.  Les
minorités bulgares en Dobroudja, Macédoine, Thrace et dans les confins occidentaux. Sofija. 1929, 36
p.; Report of the Sixth Congress of the Women's International League for Peace and Freedom,
Prague, August 24th to 28th, 1929
18 ЦДА, ф. 7, оп. 1, а.е. 29, л.177; а.е. 23, л. 161, 155; а.е. 23, л. 2, 18
19 Пак там, л. 132; а.е. 31, л. 2
20 Пак там, а.е. 23, л. 107; а.е. 29, л. 203; ЦДА, ф. 620 к, оп. 1, а.е. 39, л. 2
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Люба Шилева-Акрабова е родена на 9 март 1886 г. в с. Г. Конаре21,  в
семейството на Петър Шилев (1853-1945). Завършил гимназия в Пловдив, той работи
като главен учител в класното училище на родното си село, а по-късно е избран за
кмет. Шилев е председател на големоконарския таен революционен комитет и активна
фигура при извършване на Съединението. По-късно е член на НЛП в Пловдив,
председател на Окръжната постоянна комисия (1888-1891) и депутат (1890-1893),
почетен член на Доброволческата организация „Сливница”. През 1920-1921 г., като
представител на БЗНС, е председател на тричленната комисия и фактически кмет на
Пловдив22.

Люба завършва Пловдивската девическа гимназия и записва славянска
филология в Софийския университет. При затварянето на Университета през 1907 г. тя
заедно с братовчедка си Свобода е изпратена да учи в Цюрих, а в последствие двете
се преместват в Германия и се завръщат, за да се дипломират в София23.
Впоследствие Люба Шилева работи като учителка по български език в
Хаджистояновото училище в Севлиево (1908) и в Пловдивската девическа гимназия
(1910-1911, 1914-1922)24. Там се омъжва за подпоручик Светослав Акрабов (1879-
1963),  родом от Пазарджик, достигнал в кариерата си чин генерал-майор25. Подобно на
съпругата си, той е изкушен от перото26 и от обществена дейност –  активист е на
Военния съюз, участва в управата на Скаутския съюз (1936-1940) заедно с ген. Хр.
Луков и ген. Велизар Лазаров27. Макар за кратко време да става майка на четири
деца28, Люба не прекъсва литературната си дейност29 и своята професионална
кариера. След преместването на семейството в София, тя е привлечена от
братовчедка си Свобода като секретарка на Дружеството на българките с висше
образование (1937-1940).

Иванка Акрабова-Жандова (1911-2008) е родена в Пловдив на 9/22 май 1911 г.
като първо дете в семейството на Люба Шилева и Светослав Акрабов. Кръстена е на
леля си Еванка (Иванка) Стоянова Акрабова (1862-1951), оказала й силно въздействие
като житейско поведение. Родът Акрабови е от Пазарджик. Дядото, Стоян Георгиев
Акрабов (1840-1910), е участник в местния революционен комитет. Двамата му синове
стават военни. Стефан Акрабов (1872-1952) е о.з. полковник, участник във войните,
носител на Орден за храброст. Еванка  завършва протестантското девическо училище
в Битоля, след което преподава в Самоковското богословско училище. Става
помощничка на мис Елън Стоун (1846-1905) и на женски събрания говори за нуждата
на страната от образовани жени християнки30. Учителката е редовна дописничка на
американската протестантска преса, където публикува стихове и проза и превежда

21 Пак там, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 36, л. 77
22 Енциклопедия България, Т. 7, С. 1996, с. 508
23 Главна книга на Цюрихския университет - http://www.matrikel.unizh.ch/pages/0.htm
24 ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 36, л. 77; ф.177 к, оп. 1, а.е. 490, л. 7; Юбилеен сборник 100-
годишнина на Хаджистояновото училище. Севлиево. 1944, с. 128; Юбилеен сборник по случай
50-годишнината на Пловдивската девическа гимназия и 70-годишнината от откриването на
първото българско девическо училище в Пловдив. Пловдив. 1934, с. 106-108
25 Руменин, Р. Офицерският корпус в България 1878-1944. Т.1-2, С., 1996
26 Писател и преводач: Акрабов, Св. Действията на сборната бригада във войната срещу
Турция през 1912 и пленяването корпуса на Явер паша. С., 1929, 335 с.; Български книги, 1878-
1944. Т. 9, С. 1978, с. 213, 237
27 http://scout.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=74
28 Иванка (1911), Светозар (1913), Петър (1917) и Бойка (1920)
29 Шилева сътрудничи на сп. „Българска сбирка” на С.С. Бобчев с преводи (Айернхаймер, Раул.
Разпродажба) и собствени стихове („Песента на морето”, „Неизбежност”, „Аз и ти”) (г. XVIII,
1911, с. 133, 652). Нейната дарба наследява синът й Светозар (1913-1963), който издава две
стихосбирки: Есенни листа. Поезия. С. 1931, 64 с. и Стихотворения. С. 1935, 39 с.
30 Life and Light for Woman. - Woman's Board of Missions, 1904, vol. 34.
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главно на феминистка тематика31. През октомври 1904 г. взема участие в ХІІІ Световен
конгрес за мир в Бостън, Масачузетс32.

След завършване на своето начално (Русе, 1922) и основно (София, 1925)
образование, вероятно по примера на леля си, Иванка е изпратена да учи в
Американския девически колеж в Цариград (1925-1931), където получава бакалавърска
степен по изкуства и научава английски и френски език33. През 1936 г. Акрабова
завършва история на изкуството и археология в Римския университет с докторат, като
така става първата дипломирана археоложка в страната. Още след връщането си тя е
назначена в Народния археологически музей (НАМ) като асистентка в Средновековния
отдел (1937), втората жена, допусната до такава научна длъжност след Вера Иванова-
Мавродинова. До края на Втората световна война Акрабова успява да се утвърди като
име сред научната общност. През 1937-1939 г., благодарение доброто владеене на
езика, е командирована от НАМ и Министерството на народното просвещение като
български представител в екипа на  Американско-английската експедиция за
проучване на палеолитната пещера „Бачо Киро”34. Нейната ръководителка, проф.
Дороти Гарод (1892-1968)35, е прочута британска археоложка, първата жена професор
в Кеймбридж (1939). В България пристига със завидна научна кариера – след
експедиции в Гибралтар, Южен Кюрдистан, Израел. Иванка е силно повлияна от
нейната личност. През 1941-1943 г. начинаещата археоложка е аташирана към
Италианската археологическа експедиция, проучваща римската военна колония Улпия
Ескус (дн. Гиген). Там Акрабова има възможност да се учи на занаят от проф. Антонио
Фрова36. По същото време НАМ я изпраща на научна експедиция в Македония за
изучаване на местните стенописи и икони37. В средата на 40-те години Акрабова се
записва по настояване на своята майка за членка на Дружеството на българките с
висше образование. През 1944 г. се омъжва за известния режисьор Захари Жандов

31 Akrabova, E.S. Life and Light for Woman. – In: Woman's Board of Missions, 1891, vol. 21; The
Good Angel of Bulgaria. Poem. – In: Methodist Magazine and Review, vol. 62, 1905; Bulgaria’s
Upward Trend. – In: Mission Studies. Woman's Work in Foreign Lands, Volumes 23-24, 1905 (=
Springfield Republican); The First Albanian School. - Balkan Mission, July 25, 1907; Princess
Clementine and Bulgaria. – In: The Southern Workman, vol. 36, 1907, p. 657
32 Конгресите за мир са предвоенна инициатива, която води началото си от 1889 г.и прекъсва
през 1913 г. Вж. Official Report of the 13th Universal Peace Congress Held at Boston, Massachusetts,
3-8.10.1904
33 За колежа и учението на българки там вж. Илчев,  И.,  П.  Митев. Докосвания до Америка. С.
2003,  с. 321-363; Назърска, Ж. Жизнеописанието на Соня Краева-Кикменова и балканската
женска автобиографична традиция. – В: Балканистичен форум, ХVII, 2008, N 1-2, с. 73-87; За
учението на Иванка вж. President's Report. Report of the Finance Committee. American College for
Girls. Istanbul, Turkey, 1926; Ваклинова, М., И. Щерева. За Иванка Акрабова-Жандова – с обич
и уважение. - Иванка Акрабова-Жандова. In Memoriam. С. 2009, с. XI-XII.  Примерът на Иванка е
последван от по-малкия й брат Петър (Peter S. Akraboff, 1917-2008), който завършва Робърт
колеж (1939), инженерство в Rensselaer Polytechnical Institute в САЩ и работи като проектант в
Кливлънд (1945-1980). По стъпките на сестра си тръгва и Бойка Акрабова (Boyka Svetoslav
Akraboff), която учи архитектура в Ohio State University (1950) и остава да живее в Кливлънд
(Ohio State University bulletin, vol. 52, issue 4). Между четирите деца в семейството има
изключително тесни връзки и солидарност.
34 Bulletin of the American School of Prehistoric Research, vol. 29, 1938, p. 47, 78.
35 За нейната личност вж. някои от многобройните публикации: Davies, W. and R. Charles (eds.)
Dorothy Garrod and the Progress of the Palaeolithic: Studies in the Prehistoric Archaeology of the
Near East and Europe. Oxford: Oxbow Books, 1999; Smith, P. J. Dorothy Garrod as the First Woman
Professor at Cambridge University. –In: Antiquity, 2000, vol. 74 (283), p.131-136
36 Crawford, O.G.S. Said and Done: The Autobiography of an Archaeologist. London: Weidenfeld &
Nicolson, 1955. Проф. Антонио Фрова е известен учен, работи в Ломбардския институт в
Милано и насочва усилията си към разкопки на римското наследство в Средиземноморието.
Той открива и публикува през 1961 г. надписът на Пилат Понтийски от Цезарея.
37 Ваклинова, М., И. Щерева, Цит.съч., с. XII-XIV
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(1911-1998)38, а през 1945 г. ражда единственото си дете. В следващите години
брачната връзка прераства в творческа – от документалист Жандов се преориентира
към игралния жанр и за някои от своите исторически филми използва своята съпруга
за консултант.

След 1944 г., когато започва преустройството на археологическата наука по
съветски образец, Акрабова-Жандова става мишена на критики – за своя буржоазен
произход, за своите брат и сестра невъзвращенци, останали в САЩ, за нежеланието
да възприеме новите методи на изследване39. За да може да оцелее в новата
обстановка, тя насочва научния си интерес към разкопките във Велики Преслав (1945-
1982). Там отначало е в екип с Вера Мавродинова и Станчо Ваклинов, в последствие
става ръководител на разкопките и водещ изследовател на т.нар. Преславска рисувана
керамика. След 1949 г. Акрабова-Жандова е преназначена в Археологическия институт
с музей към БАН, където протича цялата й научна кариера: на научен сътрудник (1950-
1968)  и на ст.н.с. (1968-1976). Тя е един от ревностните пропагандатори на
българското средновековно изкуство и култура в многобройните си публикации,
посветени на Боянската църква, на иконите от колекцията на Националния
археологически музей, на изкуството на българското ранно средновековие и особено
на резултатите от изследванията й върху Велики Преслав. Изнасяла е лекции по тези
проблеми в Сорбоната – Париж (1959), Дъмбъртън Оукс – САЩ (1959), Равена –
Италия (1968)40.

Елена Жандова (Elena Jandova) е родена на 13 август 1945 г. в семейството на
Иванка Акрабова и Захари Жандов. Отгледана е от баба си и дядо си, което несъмнено
оставя своя отпечатък. В първите години следва примера на своята майка – завършва
първия випуск на новооткритата Английска езикова гимназия в София (1964), но
впоследствие тръгва по стъпките на бащиния си род. Нейната баба, чието име носи,
Елена Хранова (1887-1976) е завършила музика в Белгия и работи продължително
като солистка в Русенската опера и в местния театър. След 1945 г. става филмова

38 Вж. за него Енциклопедия България. С. 1981, Т. 2, с. 587. Роден в Русе на 1 октомври 1911 г.
Започва като оператор в д-во „Финакул” (1940-1944), прави редица филми: Снежна Витоша,
Бубарство, Камчия, Прилеп. След 1944 г. постъпва в Кинопропагандата на БНА и във Фондация
„Българско дело” (1946). Режисира филмите: документални Един ден в София (1946, и
сценарист; награда в Брюксел), Хора сред облаците (1946, и сценарист; награда във Венеция);
игрални - Тревога (1951, награда в Карлови вари), Септемврийци (1954, награда в Карлови
вари), Земя (1957, номинация за Златна палма в Кан), Отвъд хоризонта (1960), Разбудени след
векове (1964, и сценарист; награда в Падуа), Черната река (1964), Шибил (1968, и сценарист),
Птици долитат (1971, и сценарист), Боянският майстор (1981). Димитровска награда (1950,
1951). Народен артист (1971). Герой на социалистическия труд (1975). Ордени: НРБ (1950,
1962) и Г. Димитров (1975). Умира на 2 февруари 1998 г.
39 Назърска, Ж. Музеят като сцена, музеят като арена: биографични щрихи към
преустройството на българската наука, средата на 40-те- средата на 50-те години на ХХ в. – В:
Трудове на СВУБИТ, 2006, Т. 5, с. 453-463
40 Пълна библиография не е съставена все още. Подбрана библиография вж. у Ваклинова, М.,
И. Щерева, Цит.съч., с. XVIII-XX. Там не са включени някои нейни преводи (на английски език -
Велков, И. Плиска - столицата на българските ханове. Пътеводител. Шумен-София. 1930),
лекциите й от Равена (Corsi di cultura sull' arte Ravennate e Bizantina: Ravenna, 24 marzo 6 aprile
1968. Lezioni dei Professori Ivanka Akrabova Jandova [et al.] Università degli Studi di Bologna. Istituto
di Antichità Ravennati e Bizantine: A. Longo, 1968), някои чуждестранни публикации (Akrabova-
Jandova, I. La decorazione ceramica nell'architettura bulgara dei secoli IX e X. – In: Corso di cultura
sull'arte ravennate e bizantina, 1968, p. 7-19; Akrabova-Jandova, I. La ceramica dipinta a smalto e
l'arte di Preslav. – In: Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 1968, p. 21-30; Akrabova-
Jandova, I. Preslav Inlaid Ceramics.- In: Giles Robertson, George Henderson (eds.) Studies in
Memory of David Talbot Rice. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975, p. 25-33)
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актриса, снима се в редица български филми, включително на своя син41. Баща й,
Захари Жандов (1911-1998), е известен режисьор, един от най-значимите творци в
съвременното българско кино. Благодарение на насърчението и помощта му Елена се
насочва към ВИТИЗ, където завършва актьорско майсторство за драматичен театър
при проф. Ф. Филипов (1969). Разпределена е в Благоевградския театър, получава
второстепенни роли в няколко филма и в телевизията42.

Това обаче не я удовлетворява и тя използва възможностите на баща си пред
тоталитарната власт – първо заминава да специализира в Париж, а по-късно се
премества в Ню Йорк, близо до своите роднини43. Там работи като актриса в „Living
Theatre”, световно известна трупа, която прави неконвенционален театър. Някои от
постановките, в които Жандова играе, са номинирани като най-добри в САЩ за
определени години: „Poland 1931” (1988, от Джеръм Ротенбърг, реж. Хенън Резников),
„The Tablets” (1989, от Армънд Швернер, реж. Хенън Резников). Трупата гастролира в
Ноквил и Германия44, а впоследствие Елена режисира някои пиеси: „As We Were” от
Артър Адамов, „Humanity” от Уолтър Хейзънклевър (заедно с Мартин Рекнаус, 1991).
За последната постановка в. „Ню Йорк Таймс” публикува възторжена рецензия. През
80-те години Жандова гастролира като актриса в пиесата „Pure War/The Madness of the
Day” на друга авангардна нюйоркска сцена, в „Alchemical Theatre”. През 90-те год. на
ХХ в. българката преподава актьорска игра според школата на Станиславски и
режисура в магистърските програми на Държавния университет в Южна Каролина,
изнася лекции и води курсове в Ню Йорк, Стокхолм, България. В САЩ Елена Жандова
не престава да общува със своите колеги и приятели Милчо Левиев и Климент Денчев,
среща се с гостуващи български театрали45. През последното десетилетие тя е все
повече в България, посветена на различни каузи – обнародва копието на филма за
погребението на цар Борис ІІІ (1943), заснето и крито от З. Жандов повече от 50
години,  прави планове да превърне къщата си в музей,  включва се в различни
театрални инициативи.

3. Предаване на културната традиция в рамките на рода: биографични
деконструкции

Представените по-горе биографии могат да бъдат сравнени с инструментариума
на социалната история по няколко показатели.

41 Хранова се снима във филмите: Българи от старо време (1945), Бойка (1947), Изкупление
(1947), Под игото (1952), Димитровградци (1956), Земя (1957), Любимец 13 (1958), Ребро
Адамово (1958), Звезди (1959), Отвъд хоризонта (1960), Маргаритка (1961), Ветрената мелница
(1961), Невероятна история (1964), Ивайло (1964), Семейство Калинкови (1966), Шибил (1968),
Вечни времена (1974), Иван Кондарев (1974)
42 Мълчаливите пътеки (1967, реж. Вл. Икономов), Гневно пътуване (1971, реж. Н. Корабов),
Трета след слънцето (1972, реж. Г. Стоянов)
43 Чичо й Петър Акрабов има три деца. Първото, Петър Светослав Младши (1946) завършва
Northwestern University (1967), има 3 деца – Ваня (1984, завършила Вашингтонския университет,
2005), Николина (завършила Масачузетския технологичен институт) и Андрю Уиз (завършил
Калифорнийския университет – Санта Барбара, 2011). Живее в Сан Франциско. Второто, Линда
Джой, завършва магистърска степен по изкуства в Кливлъндския универстиет (1971) и работи
като физиотерапевт в Кливлънд, Охайо. Нейният съпруг, д-р Петър Нинчев, завършва
медицина в Университета Дж. Уошингтън, работи като стажант в Кливлънд, като военен хирург
и като очен хирург в Кливлънд. Техни деца са Питър, Андре Джуниър – юрист, адвокат, и
Кристен, завършила Мичиганския университет и практикуваща като медицинска сестра.
Третото, Ваня Джейн, също живее в Сан Франциско. Има дъщеря Тоня.
44 Otis L. Guernsey, Jeffrey Sweet (eds.) Theater Yearbook, 1989-1990. The Complete Broadway
and Off-Broadway Sourcebook. Applause Theatre Book Publishers, 2000, p. 477; Otis L. Guernsey,
Jeffrey Sweet (eds.) The Best Plays of 1987-1988, Applause Theatre Book Publishers, 1989, p. 435
45 http://www.trincoll.edu/pub/spec_programs/LaMaMa1.htm
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Дори непреднамереният обзор на техния образователен статус показва видим
скок в рамките на три поколения. Особено открояващо се е това при родените през 80-
те год. на XIX в. и през първото десетилетие на XX в. Както голяма част от своите
връстнички, те имат възможността да учат в родно висше училище и показват стремеж
към повишаване на своята квалификация (високата за времето степен лисансие на Л.
Шилева и Св. Чардафонова е надмината от докторската степен на Ив. Акрабова през
30-те год. на ХХ в.). Образованието на всички тях е свързано с активни миграции, които
отначало включват придвижване от селото към големия град, а по-късно са насочени
към чужбина (Швейцария, Германия, Турция, Италия, Франция, САЩ). За да ги
осъществят, те са насърчавани в решенията си и са финансирани от най-близкия си
роднински кръг - своите майки (Н. Шилева - Св. Чардафонова, Л. Шилева - И.
Акрабова, И. Акрабова – Е. Жандова), бащи (П. Шилев, Св. Акрабов, З. Жандов), баби
(Е. Хранова), лели (Ив. Акрабова), братовчеди (П.Шилев – Н. Шилева, Св.
Чардафонова – Л. Шилева). Представителките на описваните родове до голяма степен
са мотивирани от близките си, копират понякога поведението им, а и самите те дават
пример на своите по-млади роднини (по-малкият брат на Св. Чардафонова, Любен, учи
архитектура в Швейцария; братята и сестрата на Ив. Акрабова също се записват в
Робърт колеж). И петте портретирани жени показват предпочитание към престижни
образователни институции – Пловдивската девическа гимназия, смятана за „витрина”
на източнорумелийското образование (Н. Шилева); току-що отворилият врати за жени
Софийски университет; университетите в Женева, Цюрих и Мюнхен (Л. Шилева и Св.
Чардафонова); Девическият колеж в Цариград и Римският университет (Ив. Акрабова);
ВИТИЗ и театралните школи в Париж и Ню Йорк (Е. Жандова). Прави впечатление
насочеността към лингвистични специалности – славянска и английска филология, като
изключение е само артистката Е. Жандова. По време на своето учение и следване и
петте жени създават своя  широка социална мрежа от съученици и съвипускници, на
която разчитат в по-нататъшната си професионална и обществена дейност.

Анализът на семейния статус на портретираните жени утвърждава, че всички те
извършват индивидуален брачен избор на равностоен партньор (по образователен
статус и интереси) и създават нуклеарни семейни домакинства с малко на брой деца.
Интересен момент в биографията на част от жените е дързостта им да прибягнат до
развод като изход от неуспешен брак и да противостоят на социалната стигматизация
(Н. Шилева, Св. Чардафонова, Е. Жандова). Така те правят сериозно отклонение от
традиционния модел, като стават самите те глава на семейството. Това ги принуждава,
освен с основната си професия, да се занимават със странични неща, за да допълват
семейния бюджет. Затова имената на Н. Шилева и Св. Чардафонова се срещат като
преводачки на книги и дейни публицистки.

Подобно на мъжете в своите родове, портретираните жени осъществяват
изключително активни миграции, предимно образователни и трудови. Това ги
различава от представителките на собствения пол, за които са характерни брачните и
семейните миграции. Пътуванията и живеенето извън родното място, свързани с
учение или работа, бележат сериозна промяна през XIX-ХХ в. – от локални в края на
XIX в. те преминават в национални в началото на ХХ в. и еволюират в
транснационални през 30-70-те год. на ХХ в. с тенденция към усядане. Миграциите са
осъществявани понякога съвместно, а предпочитани дестинации са столичният град,
Швейцария, Германия, Турция, Италия, Франция, САЩ. Описаното движение маркира
висока степен на еманципация на тези пет жени от семейната, родовата и
териториалната им среда и е продукт на техния индивидуален избор.

Сближаващ белег е активната ангажираност на петте жени с обществени
каузи. В предпочитанията към дадени идеи се долавят преки взаимни влияния и лично
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привличане към организациите по линия на връзките майка-дъщеря (Л. Шилева – Ив.
Акрабова) или между братовчед(к)и (П. Шилев - Н. Шилева, Св. Чардафонова - Л.
Шилева). Портретираните жени действат, пряко подпомагани и в съдружие със свои
съученици и съвипускници, превърнали се в техни съмишленици и приятели. Ако при
първото поколение основна е защитата на нацията, при второто поколение на дневен
ред са поставени други големи социални групи – жените и децата, при третото и
четвъртото преобладава фокусирането върху социалните микрогрупи (професионални
гилдии). Изключително впечатляваща е връзката на три от жените с феминисткото
движение – те членуват в асоциации, настояващи за извоюване на образователни и
трудови права (Дружеството на българките с висше образование) и с пацифистка
насоченост (Българската секция на Международната женска лига за мир и свобода).
Анализът показва също, че последните две генерации не се стремят да имат лидерска
функция в организациите, в които членуват, а се задоволяват с редово членство. Това
вероятно е свързано с времето и мястото, в което Ив. Акрабова-Жандова и Ел.
Жандова участват в обществения живот: първата е свидетел на унищожаването на
плурализма и създаването на тоталитарен механизъм, при който единствената изява
на безпартийни могат да бъдат професионалните сдружения, а втората има шанс да
живее в държави, където гилдийните проблеми са изведени на преден план.

И петте портретирани показват свободно владеене на по няколко чужди
езици (немски, френски, италиански, руски, английски), което улеснява техните
миграции, образование и професионални контакти. Някои от тях по финансови
причини, други, за да улеснят професионалната си изява или да дадат простор на
таланта си, сътрудничат на периодични издания с преводи и статии. Ив. Акрабова-
Жандова оставя редица оригинални научни съчинения, широко цитирани и до днес от
археолозите у нас и в чужбина.

Анализът показва и една често срещана особеност при пренасяне на културната
традиция – предаването на определена професия. Сред първите две поколения жени
това е учителството, смятано за „женска” и „приемлива” професия. Тя тръгва от
Недялка Шилева, „заразена” от примера на своя братовчед Петър и на учителката си
Екатерина Каравелова. Упражнявана е с посвещение и любов от нейната дъщеря
Свобода и племенницата й Люба. Едва третото поколение прави съществен завой.
Иванка Акрабова се насочва към кариера, определяна като „типично мъжка”, на учен-
археолог. Тя всъщност е втората школувана българска археоложка, назначена на
работа в научна институция преди края на Втората световна война. Нейната дъщеря
Елена прави успешна професионална кариера също в толкова „мъжка” сфера, каквато
е актьорството и режисурата. Тези две най-млади поколения успяват да пренесат
професионалната си кариера от национални в международни институции. Това, което
сближава и петте биографии е категоричната позиция на портретираните да
упражняват наемен труд, вместо да изберат попрището на домакини. В тези свои
усилия те срещат  подкрепа от широка социална мрежа на колеги и възпитаници.

4. Заключение

От представения анализ се установява, че в разглежданите родове е налице
устойчиво предаване на културната традиция. Това става в условията на градска и
буржоазна среда и в пряк контакт с чужда културна традиция (среда, влияния,
взаимодействия). Носители и реципиенти на тази културна комуникация са
представители на интелектуалните елити, като много активна роля играе социалният
пол на жените. Трансмисията става освен това с ключовото участие на социалните
микрогрупи семейство и род. В рамките на четири поколения се забелязва предаване
на ценности, идеи, нагласи и отношения, констатира се повторяемост при формиране
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на образователния и семейния статус, при реализиране на миграциите, в
обществената и професионалната изява.

На последно място би могъл да бъде отбелязан един интересен парадокс.
Изследваните родове несъмнено имат своя видимост в общественото пространство и
са част от колективната памет (представителите им са почетени с паметници, паметни
плочи, улици, отбори и пр.). Проучваните пет жени обаче са почти неизвестни на
българите (изключение прави Недялка Шилева), а техните “места на памет” (като жени,
професионалистки и общественички) са твърде малко на брой.

Свобода Чардафонова
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Семейство Акрабови (отляво на дясно – Люба, Светозар, Петър, Иванка, Бойка и Светослав) и
Петър Шилев (в средата), 1922

Иванка Акрабова-Жандова и Елена Жандова, София, 2006
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Родословна схема
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ПЕТКО СТАЙНОВ КАТО ВЪНШЕН МИНИСТЪР И КОМИСАР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ С БЪЛГАРИЯ

(9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. - 31 МАРТ 1946 Г.)

Господинка Никова

Видният български юрист и общественик Петко Стайнов е роден в  Казанлък на
31 май 1890 г. Завършва гимназия в Стара Загора и право във Франция. Специализира
в Лайпциг и защитава докторат в Париж. От 1923 г. е преподавател по
административно право в Софийския университет. Богата е и биографията му като
политик и общественик. В 1919-1920 г. заема поста директор на Дирекция по печата.
През 1930-1931 г. е министър на железниците, пощите и съобщенията в третото
правителство на Демократическия сговор на Андрей Ляпчев. През 1934 г. е посланик на
България в Белгия, а през следващата година във Франция. В 1935 г. минава в
опозиция на царския режим и често критикува политиката му.  През 1943 г.  се обявява
против депортацията на българските евреи и влиза в Отечествения фронт. П. Стайнов
е рекордьор по мандатност в Народното събрание. Той е депутат от 1923 г. до 1972 г., с
кратко прекъсване само от 1946 г. до 1950 г.1

На 9 септември 1944 г. П. Стайнов е включен като звенар във втория кабинет на
Кимон Георгиев. Всъщност той поема един от най-отговорните и неблагодарни постове
в първото отечественофронтовско правителство. Като министър на външните работи и
вероизповеданията проф. Стайнов ръководи българската делегация в Москва за
преговорите по сключване на примирието. За съжаление мнението на българите почти
не се взема под внимание. Преговорите стартират крайно неблагоприятно за нашата
страна. Тъй като България обявява война на Великобритания и САЩ още през 1942 г.,
британските и американските представители я обявяват за трикратен агресор само за
половин век, и дори предлагат територията й да бъде разделена между съседите. За
разлика от съюзниците си, СССР има траен геостратегически интерес към България и
се стреми да запази териториалната й цялост. От по-новите изследвания се вижда, че
нежеланието на Хитлер да признае съветския контрол върху България, Черно море и
Проливите е една от причините за разрива между Берлин и Москва и за
неприсъединяването на СССР към Тройния съюз.2 Още през пролетта на 1943 г.
Москва планира своя вариант за “сфера на безопасност”, която включва и България”.3
През октомври с. г., в хода на подготовката на Московската конференция на министрите
на външните работи на СССР, САЩ и Великобритания, съветското Министерство на
външните работи /МИД/ разработва и становището си за условията на капитулация на
европейските сателити на Третия райх. То предвижда тяхното окупиране от Червената
армия и използване на ресурсите им за възстановяване на съветското стопанство.4

Нещо повече,  въпреки че не обявява война на Съветския съюз и не изпраща войници

1 Ташев, Т., Министрите на България 1879-1999. С., 1999.
2 Валева, Е., На перекрестке геополитических интересов великих держав /1939-1941/. В:
Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2003, с 230-261. Валева е и отговорен
редактор на колективната монография.
3 Филитов, А.М., Европа в советских планах послевоенного устройства. - История европейской
интеграции. /1945-1994/. Москва, 1995, с. 18.
4 Този факт е публикуван от германската историчка Р. Бютнер. Тя е сред малкото чуждестранни
учени, успели да надникнат в съветските архиви наскоро след ликвидирането на СССР, когато
режимът на ползване за кратко време е либерализиран. Виж: Büttner, R., Ursachen der
ausgebliebenen Sowjetisierung Finnlands:der finische Kriegsaustritt 1944.- In: Probleme der
Sowjetisierung in der SBZ/DDR und in anderen Staaten des sowjetischen Machtbereichs 1945-1969.
Analysen und Vergleiche. Köln, 1997.
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на Източния фронт, поради манипулациите на нацистката пропаганда, нашата страна
изпада в по-неизгодна позиция от другите германски сателити. В стремежа си да
разединят и покорят славянството, националсоциалистите представят България за най-
фасцинираната от хитлеризма славяноезична държава.5 Впоследствие руснаците не
прощават това “предателство”.6

Контролът на Москва и окупационният статут се утвърждават с подписаното на
28 октомври 1944 г. Съглашение  за примирие. Както е известно, в България е
установена тристранна Съюзна контролна комисия /СКК/, която на практика се
управлява от заместник-председателя й и командващ съветските войски в България -
генерал-полковник С. С. Бирюзов. В качеството си на външен министър проф. Стайнов
е принуден да оглави и Комисарство по изпълнение Съглашението за примирие
/КИСП/. Изпълнявайки функциите на комисар и то по време, когато се избива елита на
нацията, П. Стайнов се превръща в една от оспорваните личности в нашата история.
Всъщност дейността му на този пост все още не е напълно проучена. След закриването
си съветските институции отнасят и документацията си. У нас се съхранява само
архивът на КИСП, който дава по-точна представа за следвоенния статут на страната.
Особен интерес представлява кореспонденцията между П. Стайнов и С. С. Бирюзов. Тя
е сред малкото домашни извори, свидетелстващи за професионализма на българския
правозащитник, за неговия кураж7,  хуманизъм и чувство за отговорност.

Клаузите на примирието предвиждат прилагането на тежки икономически санкции
на страната8 и репресии спрямо редица категории от населението й. Разшифроването
на лаконичния им текст се извършва от съветската мисия. Всеки опит за
противодействие се тълкува като неспазване условията за примирие и утежняващо
обстоятелство за предстоящите преговори по сключването на мирния договор. Въпреки
това П. Стайнов полага много усилия да противостои на диктата на Москва, да защити
българските икономически интереси и човешките права.

Задължението на България да “сътрудничи за задържането на лица, обвинени
във военни престъпления и за тяхното съдене” е едно от условията за сключване на
Съглашението за примирие.9 Като юрист П. Стайнов съзнава, че може да оспорва само
начина, по който действа конституирания за целта Народен съд. В писмо до ген.
Бирюзов той настоява срока на процесите да се удължи, за да има възможност, да се
установят личните провинения на всеки от обвиняемите, а не да се съдят за колективна
вина. Отговорът на генерала обаче, е безапелационен - процесите и изпълнението на
присъдите трябва да приключат за 3-4 месеца, т. е. до края на април 1945 г.10 В
ежемесечните си меморандуми КИСП редовно докладва пред СКК  и за хода на
процесите. След тяхното приключване и изпълнението на смъртните присъди Г.
Димитров, който тогава все още е  в Москва като завеждащ информационния отдел на
ЦК на КПСС, изтотвя за съветското партийно ръководство пълен отчет за работата на
четирите върховни съдебни състава. Той предоставя списък на осъдените от тях лица,

5 Това признание се прави от западногерманския историк Хелмут Шалер, който повече от 20
години изследва асимилационната германска политика и стратегията на националсоциализма
спрямо славянството. Виж: Schaller, H., Der Nationalsozialismus und die slawische Welt.
Regensburg, 2002.
6 След войната съветската пропаганда възприема същата тактика спрямо България,
представяйки я  за най-верен съюзник и по-малък брат.
7 В архивите има данни за осъдени българи само защото са посмели да нарекат генерел
Бирюзов  “новия султан на България”.
8 Никова, Г. Последиците за България от Московското съглашение за примирие и от Парижкия
мирен договор. - Втората световна война и Балканите. С., 2002, с. 91-106; от същия автор:
Ограбването на България след Втората световна война – В: Втората световна война и
България  1939-1947. Сливен, 2006, 116-124.
9 Външната политика на Народна република България. Сборник от документи и материали в
два тома. Том I, 1944-1962, С., 1970, с. 17.
10 АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1134, л. 11; а.е. 1136, л. 24.
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на наложените наказания и на изпълнените смъртни присъди.11 Явно е, че под зоркия
поглед на Москва, П. Стайнов не е имал никаква възможност да повлияе върху хода на
кървавата вакханалия. За по-неблагоприятното отношение към България, свидетелства
и фактът, че в съседна Румъния, която воюва на Източния фронт, аналогичният съд
реално започва да действа едва през май 1945 г.12 В Унгария съдебните процеси се
провеждат след края на войната в Европа. А добре известен е фактът, че извънредното
военновременно законодателство винаги отсъжда по-тежки присъди. Финландия, която
също така е сателит на Третия райх, не е окупирана и избягва драматичните събития.
Там не е установена СКК, а е създадено самостоятелно финландско правителство.13

Като юрист българският комисар съзнава, че не може да се противопостави на
условията за примирие, но реагира остро в случаите,  когато кабинетът на ген. Бирюзов
превишава правомощията си. В кореспонденцията между него и съветския генерал най-
ясно се открояват усилията на П. Стайнов за спасяването на българските немци.14 От
продължителната епистоларна битка се вижда, че именно одисеята около тяхното
освобождаване изостря до крайност отношенията между Бирюзов и П. Стайнов, и е
една от основните причини за оставката на последния.15

Наистина, за разлика от евреите, немците в България, са значително по-
малобройни,16 но залугата за спасяването на десетки от тях е лично на проф. П.
Стайнов. Въпросът за преследването на поданиците на Германия и Унгария, живеещи
на българска територия, се разисква още по време на преговорите за примирие.17

Българската делегация застъпва становището, че подобна наказателна мярка е
излишна, тъй като правителството вече е направило необходимото и е задържало
военнопрестъпниците. По настояване обаче, на представителите на СССР и на
Великобритания още в първа точка от Съглашението е включено изричното условие:
”Българското правителство се задължава също така да интернира поданиците на
Германия и нейните сателити.”18

Съветската мисия в СКК тълкува и този казус по свое усмотрение.  По данни на
МИД от декември 1944 г., на територията на България са установени само 1089
германци, от които 524 мъже и 565 жени.19 Но изготвеният списък от съветската мисия в
СКК надхвърля 5000 души. В категорията на чуждите поданици, подлежащи на
интерниране, са включени всички живеещи в България германци, австрийци, унгарци,

11 РГАСПИ /Российский государственый архив социально-политической информации/, Ф. 17, оп.
128, а.е. 758, л. 101-141.
12 Волокитина, Т.В., Г.П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Т. А.Покивайлова, Москва и Восточная
Европа. Становление политических режимов советского типа 1949-1953. Очерки истории.
Москва, 2002, с.69.
13 Изготвената от МИД в 1943 г. следвоенна стратегия включва и Финландия в съветската зона
за безопасност и предвижда нейната окупация. Страната избягва окупирането главно поради
факта, че не попада на пътя на Съветската армия към Берлин. /Виж: Büttner, R.,Ор. cit./
14 Виж по-подробно: Никова, Г., Московското съглашение за примирие и преследванията в
България на поданиците на Германия и нейните сателити. - В: ИП, кн. 3, 1994-1995, с. 88-132.
15 П. Стайнов има и други “прегрешения”. Без предварителни консултации, той заявява пред
западни журналисти, че изборите на 26 август 1945 г. ще се отложат. Съветският външен
министър В. Молотов няколко пъти занимава Г. Димитров със своенравния български
държавник и признава, че като на звенар му няма никакво доверие.
16 По силата на германо-българската спогодба от 1942 г. компактните групи немско население
са репатрирани в Германия. Това са банатски шваби, заселили се в България през ХIХ век
главно в селата Бардарски геран, Врачанско, Царев брод, Шуменско и Костиля, Плевенско.
17 АМВнР, КИСП,оп. 1, д. 4, пр. 28, л.1.
18 Външната политика на Народна република България. Сборник от документи и материали в
два тома. Том I, 1944-1962, с. 16.
19 ГАРФ /Государственный архив Российской Федерации - Държавен архив на Руската
федерация/, Ф. р-9401, оп. 2, д.68, л. 153-157. Според изготвената справка, изпратена от В.
Молотов до Й. Сталин, в Румъния живеят най-много немци - 421 646, в Югославия - 73 572, в
Унгария - 50 292, в Чехословакия - 4 250.



523

италианци, румънци, финландци, хървати, словенци, словаци и чехи с паспорти,
издадени от Протектората. Не се прави изключение нито за политемигрантите и
евреите-бежанци от Германия и Австрия, нито за омъжените за чужденци българки,
които по силата на действуващия тогава закон за българското гражданство приемат
автоматично поданството на съпрузите си.

На КИСП е разпоредено да приключи с интерниранията до 17 ноември 1944 г.
Комисарството естествено се подчинява и започва да изготвя необходимите списъци.
Към него е създадена специална комисия, която се оглавява от П. Стайнов. Комисията
си поставя за цел да въведе някакви ограничителни критерии при прилагането на
санкцията.  Тя дава указания на органите на МВР да не задържат българките с чуждо
поданство, евреите, малолетните, възрастните, болните, майките с малки деца, жените
с мъже на фронта, политическите емигранти и антифашистите, квалифицираните
специалисти и т. н.

Изясняването на всички подробности обаче изисква повече време, а датата,
определена от СКК, вече е просрочена. По нейно изрично нареждане през нощта на 13
декември 1944 г. в София започват масови арести, а в провинцията на 15 с. м. Акцията
по задържанията се ръководи непосредствено и с участието на представители на
съветската мисия. Арестите се извършват кампанийно. Трудно е да се определи
общият брой на задържаните,  но сред тях попадат и майки с малки деца,  старци и
тежко болни, поданици на държави, които никога не са били сателити на Германия,
български граждани от немски произход и пр.

На своя отговорност Комисарството разпорежда на местните органи на
милицията да спазват дадените им вече указания и да освобождават тези, за които има
постъпили сигнали, че са задържани неправомерно. Времето обаче е недостатъчно, за
да се разгледа всеки отделен случай. В предварителните арести остават около 1500
човека, сред които и деца. Всички са интернирани в Павел Баня.

Спомени на интернирани предават най-добре психологическата атмосфера на
тези събития. Арестите са изненадващи. Нито на задържаните, нито на техните
семейства са давани някакви обяснения. В пълно неведение арестуваните са
извозвани с товарни вагони до малката гара Тъжа, откъдето под конвой продължават
пеша до Павел Баня. Интернираните са настанени в празните квартири на курорта, в
стая по 5-6 и повече души. Те са задължени да се подписват по три пъти на ден в
местния милиционерски участък. Редовна трудова повинност липсва. Разходите за
препитанието и наема са за сметка на задържаните. Интернираните деца са карани със
съветски камиони в гората да събират дърва. Жените чистят единствения хотел в
курорта и перат дрехите на настанените там югославски деца. Въпреки прякото участие
на СКК, броят на интернираните е много по-малък от този в списъците. Комисарството
не се отказва и от започналите проверки. Без съгласието на съветската мисия още до
края на 1944 г. от лагера са пуснати на свобода около 1150 човека.

През февруари 1945 г. Бирюзов изпраща на оглед в Павел Баня полковник
Шулиев. Неговият доклад е много критичен. Той изразява крайно неодобрение от
либералния начин, по който се третират интернираните. Според полковника, това било
курортно селище, а не лагер. Неговото заключение е, че е необходимо да се устрои
истински концентрационен лагер, с бараки и телени заграждения. В противен случай
България ще се обвини, че не спазва условията за примирие.

В писмо от 22  февруари с.  г.  Бирюзов нарежда на П.  Стайнов да организира
прехвърлянето на интернираните в изоставените от германците бараки, намиращи се в
местността “Зелен дол”, между Горна Джумая и Петрич. В същото писмо генералът
заповядва да продължат издирванията на всички неинтернирани германски и унгарски
поданици, а на отклонилите се и техните укриватели да се наложат най-строги
наказания. Лагерниците са преместени в “Зелен дол” едва след второто заплашително
писмо на Бирюзов.

Въпреки постоянния натиск на СКК, Комисарството почти не предприема нови
арести. След капитулацията на Германия, вместо да закрият лагера, съветските
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представители започват самостоятелно да издирват останалите на свобода немци. Те
засилват и контрола върху лагера, а освобождаванията стават само с тяхно
разрешение. Комисарството продължава да реагира при всеки сигнал за неправомерно
задържане, но в повечето случаи неговите молби остават без отговор.

Бирюзов непрекъснато атакува П. Стайнов със заплашителни писма, че не
предприема нищо, за да ускори интерниранията. Той прилага и нови списъци на лица,
подлежащи на интерниране. За по-голяма убедителност към тях се предявяват
обвинения за профашистки настроения. По лично нареждане на Бирюзов през юли и
август 1945 г. са извършени нови арести. Най-масови са арестите през нощта на 18
август. Броят на лагерниците в “Зелен дол” нараства от 203 на 301 човека. От тях 200
са немци, а останалите унгарци.

През лятото на 1945 г. СКК налага и по-строг режим в лагера. На лагерниците е
забранено да го напущат. Свижданията и кореспонденцията са забранени. Сменени са
и лагерните власти, защото се отнасяли с прекалено уважение към лагерниците.
Изобщо условията в “Зелен дол” стават много по-тежки, отколкото в “Павел Баня”.
Интернираните спят на нарове в полупорутени бараки, по 50-60 души във всяка, без
оглед на пола, възрастта и националността. СКК често контролира надеждността на
охраната. Лагерът не е трудов и въдворните в него не са задължени да работят, а
режимът им е по-свободен. Но водата се внася отвън и е оскъдна, а храната е грижа на
самите лагерници.

Битовите несгоди се споделят от всички. Интернирани са цели семейства заедно
с децата и старците. Възрастта им варира от 1 до над 80 години.  В лагера попадат 21
деца. Най-мъчителна е неизвестността. Повечето от лагерниците не знаят причините за
своето задържане, нито колко ще продължи то. Същото тягостно неведение изживяват
и техните близки. Разделените семейства изпадат в безизходица, тъй като
собствеността на немците, дори и личните им вещи, са конфискувани.

В началото на октомври 1945 г. СКК нарежда всички унгарци от лагера да бъдат
репатрирани. П. Стайнов подема кампания срещу репатрирането им. Особено
настойчиво той се застъпва за оставането на жените, които имат семейства в България.
Из цялата страна тръгва подписка срещу репатрирането на българките с чуждо
поданство.

СКК отново не се съобразява с възраженията от българска страна. На 22
октомври тя пристъпва към репатрирането на всички 119 унгарски поданици от лагера,
без да уведоми за това Комисарството. В последния момент, след активната намеса на
П. Стайнов, българките с унгарско поданство са свалени от влака на Софийската гара.
Предотвратена е една безсмислена жестокост, тъй като тези жени нямат никакви
близки в Унгария. Не знаят дори езика. Репатрирани са само мъже, работили на
унгарските шлепове и заварени от събитията в България.

Става ясно, че от репатриране са заплашени и интернираните немци. П. Стайнов
обаче, успява да прокара поправка към закона за гражданството, която дава право на
българките, омъжени за чужденци, да възстановят българското си поданство. След
тази поправка той вече има юридическо основание да настоява пред СКК, да разреши
на всички българки, омъжени за немци и австрийци, ако желаят, да останат в България.
Българският комисар се бори самоотвержено и срещу репатрирането на мъжете от
лагера. За разлика от унгарците, по-голямата част от немците са със семейства в
България. Те отдавна са напуснали Германия и нямат близки там. В резултат на
усилията на П. Стайнов от репатриране са спасени общо 117 немци. На 22 декември
1945 г. последните лагерници напущат под конвой “Зелен дол”, а лагерът е закрит. От
тях 18 човека са отпратени за Германия, 8 за Австрия, 1 за Чехия и 1 за Иран.

Поради непрекъснатите арести и освобождавания, числото на пряко засегнатите
от интерниранията трудно може да бъде установено точно. Комисарството
освобождава още от ареста над 2800 човека, а след януари 1945 г., въпреки
текучеството, броят на лагерниците не надхвърля 300 души. Ако П. Стайнов беше
спазил заповедите на съветското военно командуване, броят на лагерниците би
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трябвало да надхвърли 5000 души.20 Мотивите за преследванията не са политически.
Потърпевшите, най-вече немци и унгарци, са изпратени в лагерите по силата на така
наречените военновременни мерки за сигурност. Парадоксалното в случая е, че между
интернираните попадат и 12 еврейски фамилии, с малки деца и възрастни над 80
години, емигрирали след аншлуса на Австрия в България.21

Репресиите срещу немците обаче, не се изчерпват само с военновременните
лагери. За тях се предвижда и мобилизация за работа в СССР. На 15 декември 1944 г.
съветският външен министър В. М. Молотов изпраща на Й. В. Сталин подробна справка
за броя на немците, живеещи на освободените териории от II, III и IV Украински фронт -
в Румъния, Югославия, Унгария, Чехословакия и България. Според Молотов, най-
целесъобразна е мобилизацията на мъжете на възраст между 17 и 45 години, чийто
общ брой възлиза на 97 484 души. В България те са едва 249 човека.22  Явно тази
бройка е незадоволителна. Още на следващия ден /16 декември/ Държавният комитет
по отбраната на СССР приема постановление, подписано лично от Й.В.Сталин, с което
се разпорежда “да се мобилизират и интернират с направление за работа в СССР” не
само всички трудоспособни немци в посочените възрастови граници, но и жените от 18
до 30 години. Ръководството на мобилизацията се възлага на НКВД и лично на Берия.
НКВД поема организацията на сборните пунктове, на формирането на ешелоните и
тяхната охрана по пътя. На немците е разрешено да вземат със себе си багаж не по-
тежък от 200 кг, включващ дрехи, спално бельо, посуда и храна. Изпълннието на това
разпореждане за България и Югославия е възложено на Толбухин и Бирюзов.23 В
операцията по мобилизизацията в посочените страни участват 10 443 войници и
офицери от войските на НКВД и 664 човека от оперативния състав на органите на НКВД
- НКГБ. На работа в СССР са изпратени общо 112 480 немци, от които 61 357 мъже и 51
105 жени.24

На 28 декември 1944 г. Бирюзов разпорежда на П. Стайнов да мобилизира и
трудоспособните немци в България, за да участвуват във възстановяването на
съветските градове и села, разрушени от хитлеристките завоеватели. За сборен пункт
на мобилизираните от цялата страна е определен град Русе. Съгласно заповедта,
ешелонът трябва да потегли за Бущурещ25 и от там за Съветския съюз, най-късно на 10
януари 1945 г. Тъй като санкцията не е предвидена в Съглашението за примирие,
Бирюзов дава ултиматум на българското правителство в срок от 24 часа да приеме
постановление, с което да разпореди на съответните военни и граждански власти да
осъществят заповедта на Съветското главно командуване. Министерският съвет
гласува исканото постановление на 29 декември 1944 г.

Още на следващия ден обаче, П. Стайнов изпраща на Бирюзов пространна
промемория от името на българското правителство. В нея той изтъква, че заповедта за
мобилизация противоречи както на Съглашението за примирие, така и на законите в
страната. Пояснява, че съгласно действащото българско законодателство, предаването
на свой поданик на чужда държава, без никакво престъпно деяние, а само заради
произхода, се таксува като престъпление. Външният министър напомня, че подобно
действие е неоправдано не само от правна, но и от психологическа гледна точка, тъй
като на мобилизация подлежат предимно млади жени с малки деца. Мъжете им

20 В Румъния са създадени 15 лагера, където са интернирани 7820 души. В Югославия лагерите
са много повече - 22, в които са въдворени общо 16 804 лагерници.
21 Виж по подробно: Nikova, G., The Internments of Jews Ex-Citizens of Germany, Austria and
Hungary.- In: Annual.Volume XXVIII. / Годишник на Българското еврейско дружество “Шалом”/, С.,
1995, с. 67-76.
22 ГАРФ, ф. р - 9401, оп. 2, д. 236, л. 201-203.
23 Советский фактор в Восточной Европе 1944-1953. Т. 1, 1944-1948. Документы. Москва, 1999,
с.116-118.
24 ГАРФ, Ф. р -9401, оп. 2, д. 93, л. 26.
25 Букурещ е определен за сборен пункт на всички немци, преди отправянето им за Съветския
съюз.
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обикновено са на фронта и децата остават сами. Той изтъква и отсъствието на
рационалност в разпореждането - “Една такава жена, откъсната от семейството си, не е
способна на никаква работа и ще бъде в тежест и на Съветския съюз.” Освен това,
броят на българските граждани от немски произход не може да се установи точно, тъй
като за тях “не се държат специални регистри, нито особени паспорти”.26

Отговорът на Бюрозов на промеморията е ултимативен: “Тъй като България е
още в положение на примирие, а не на мир със СССР”, той само съобщавал решението
на Съветското главно командуване.27 Нещо повече, зам.председателят на СКК
задължава правителството да приеме ново пастановление, с което да разпореди
мобилизацията да приключи на 5-ти, вместо на 10-ти януари 1945 г.

Въпреки явното си несъгласие, Комисарството е принудено да разпореди на
МВР, да пристъпи към изпълнение на заповедта. На 3 януари то излъчва по радиото
извънредно съобщение, че всички немци в определените възрастови граници трябва да
се явят незабавно в дирекциите на милицията. Всъщност започва нова серия от арести,
без да се съобщава тяхната причина и цел. Арестите се извършват от руснаци по
предварително изготвен от СКК списък, включващ над 300 човека.

Комисарството и МВР са затрупани от жалбите на близки и приятели на
задържаните. Оплакванията показват, че при арестите не са спазвани никакви хуманни
норми. Задържани са млади жени, между които бременни и с бебета. На много от тях
мъжете са на фронта, а децата им - оставени безпризорни. По-голямата част от
арестуваните са български поданици, произхождащи от смесени бракове или с немско
потекло.

След като не може да отмени мобилизацията, П. Стайнов се стреми да спаси
поне тези, за които съществуват основателни извинения - болните, бременните и
жените с деца до 3 години, българските граждани, на които само един от родителите е
немец, и т. н. Съгласно дадените инструкции от Комисарството много хора са пуснати
на свобода още от етапните комендантства, а някои и от сборния пункт в Русе.

С тези си действия Комисарството и местните органи на МВР предизвикват гнева
на съветските представители в СКК.  Следва серия от обвинителни писма от Бюрозов
лично до П. Стайнов. Според Бирюзов българските власти не искали да извършат
мобилизацията и помагали на немците да се укриват. Генералът разпорежда да се
прочете по радиото нова заповед, съгласно която всички неявили се в милицията
немци, техните семейства и укриватели ще бъдат съдени по военните закони.

Въпреки всички заплахи, в потеглилия от гара Русе на 15 януари 1945 г. ешелон
се качват само 87 мобилизирани. От тях 12 са дезертьори от германската армия. Този
факт силно разгневява Бирюзов. Той изпраща ново извънредно остро писмо до П.
Стайнов,  с което го обвинява,  че умишлено не изпълнява заповедите и е забавил
потеглянето на ешелона с 10 дни. Генералът нарежда да започне подготовката на
втори ешелон. Същевременно той настоява всички укрили се, техните укриватели и
помагачи, в т. ч. и лицата, снабдили ги с фалшиви документи за освобождаване, да
бъдат незабавно привлечени под съдебна отговорност. Всъщност Бирюзов заплашва
със съд и П. Стайнов, който подписва лично голяма част от документите за
освобождаване.

Българският външен министър не отстъпва пред заканите.  Той продължава да
твърди, че няма нито укрили се, нито неправомерно освободени,  поради което не
съществуват и правни основания за подвеждане под съдебна отговорност. По
настояване на СКК издирванията и задържанията във връзка с “трудовата
мобилизация” продължават до края на март 1945 г. П. Стайнов обаче отново
освобождава по-голямата част от задържаните. Той смело опонира на Бирюзов:  “Дори
при Закона против евреите такива лица /децата от смесени бракове - б.а./ се изключват

26 АМВнР, КИСП, оп. 1, д. 50, л. 3-4.
27 Пак там, л. 12.
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от неговото действие. По българския закон такива лица са български поданици”.28

Направеното сравнение естествено вбесява Бирюзов. Конфронтацията между него и П.
Стайнов достига крайен предел, но нов ешелон за Съветския съюз така и не заминава.

Дълго време усилията на Комисарството да получи информация за съдбата на
мобилизираните в СССР остават безуспешни. Семействата им напразно очакват
някакви сведения. Едва в края на лятото на 1945 г. от съветските лагери се завръщат
първите тежко болни. Макар, че предварително са подписали декларации да не
разказват нищо, от тях се разбира какво е положението там.

Българските немци, по-голямата част млади жени, били разпределени в три
трудови лагера около гр. Сталино, в района на Донбас. Те работели наравно с мъжете
по 10 часа, предимно през нощта. Правели и пренасяли 50 килограмови бетонни
блокове. През зимата температурите падали под 30 градуса, а лагерниците ходели
полуголи и по налъми. Имало и починали.

Получената информация обезпокоява както близките, така и П. Стайнов. Той
многократно предприема официални постъпки за завръщане на “трудово
мобилизираните”, особено на жените. В отговор на настояванията му  през септември
1945 г. българските немци са разпръснати из различни съветски лагери, което
възпрепятства издирването им. Новите затруднения не обезсърчават външния
министър. Той поименно издирва всички лагерници и прилага цялото си
дипломатическо умение да организира освобождаването и завръщането им.
Мобилизираните започват да пристигат на малки групи от началото на 1946 г.
Придвижването до България е придружено с много перипетии и приключва едва през
1947 г.  Обратният път на някои минава през Виена и други европейски градове.  Само
четирима не се завръщат. Официално се водят за безследно изчезнали, но по
сведения на други лагерници са починали.

Така благодарение на П. Стайнов, почти всички български немци от съветските
трудови лагери са спасени. Въпреки, че от другите източноевропейски страни са
мобилизирани много по-компактни и многобройни групи, издирването на немците
започва едва през 1954 г., когато голяма част от лагерниците вече не са живи. Те нямат
политически провинения. Единствената им вина е, че по произход са свързани с една
победена държава.

Документите показват, че с присъщите си демократични и хуманни убеждения
проф. П. Стайнов има неоспорими заслуги за спасяването не само на евреите, но и на
голяма част от българските немци. Обявява се против съветското искане за връщане в
СССР на таврическите българи, намерили убежище по време на войната в бившата си
родината.  Не изпълнява и разпореждането на генерал Бирюзов за незабавно
екстрадиране на офицерите - белоемигранти, в повечето случаи насилствено
мобилизирани от германците в РОК /Руския окупационен корпус/, който действа главно
на територията на Югославия.29

Както вече беше посочено, единствено спасяването на немците от съветските
трудови лагери се увенчава с пълен успех. Тъй като условията на примирието не могат
да се оспорват, съпротивата при тези казуси е главно срещу безогледните масови
арести, срещу размера и обхвата на наказателните мерки, ненужната строгост и дори
жестокост спрямо задържаните и техните семейства. Благодарение на личните усилия
на българския външен министър и комисар по изпълнение Съглашението за примирие,
както и на застъпничеството на редица държавни служители, интелектуалци и
обикновени граждани, хиляди невинни хора не попадат в лагерите. Българите отново
демонстрират нежеланието си да прилагат санкции на етническа основа.

С решителното си противопоставяне на всички несправедливи и юридически
неиздържани разпореждания, подписвани главно от Бирюзов,  П. Стайнов влиза в

28 Пак там, КИСП, оп. 1, д. 5, пр. 30, л. 133.
29 Мобилизираните от германците белоемигрантски офицери са екстрадирани в СССР едва
през 1949 г. Като изменници на родината съдбата им е предрешена.
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остър конфликт не  само с генерала, но губи изцяло доверието на Москва. На 31 март
1946 г. “вироглавия български държавник” - по думите на В. Молотов, е принуден да
подаде оставката си.30 По време на сталинските репресии у нас той е следен от ДС,
която практически се управлява от съветските съветници и следователи. Обвинен е в
шпионаж и даже  арестуван. От 1947 г. до 1963 г. проф. Стайнов завежда катедрата по
административно право в СУ “Кл. Охридски”. Пише трудове по административно, водно
и екологично право. За своята изследователска дейност той е удостоен и с научната
степен академик. Негова съпруга е поетесата Анна Каменова. П. Стайнов умира на 24
юли 1972 г.

Заемайки поста на външен министър и комисар по изпълнение Съглашението за
примирие, проф. Стайнов доказва, че достойната личност може да окаже благотворно
влияние върху историческите събития и при най-неблагоприятни обективни условия.
Именно за такива като него е валидна и добре известната максима за необходимия
човек, попаднал в точното време на точното място.

30 Против неговото оставане на поста е и главният прокурор на СССР А. Вишински.
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ОВАНЕС СЪВАДЖЪЯН И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 1878 Г.

Пенка Николова

OVANES SAVADZHAYAN AND THE LIBERATION OF PAZARDZHIK IN 1878

Penka Nikolova

Summary

Born in Edirne in a family of emigrants, graduated from Robert College in Tsargrad
(Constantinople), calligraphist and translator, Ovanes Savadzhayan /1844-1906/ is one of the
remarkable citizens of Pazardzhik who participated in the construction of the first City Council
in Pazardzhik in January 1878. With his energetic actions as head of train station in
Pazardzhik in 1877/78, he rescued the town from burning to the ground and its population
from slaughter during the retreat of the Turkish army. Memories of contemporaries of the
events matched with documentary sources, evidence from regional research, and periodics,
will reveal his role, participation, and merits in those events.

Проучването в детайли на въпроса за заслугите на Ованес Съваджъян по време
на руско-турската война 1877/78 г. бе провокирано от подготовката на документален
филм за него от екип на БНТ1. Настоящето кратко изложение има за цел да съпостави
събраните спомени на съвременници на събитията с документални източници и
свидетелства от краеведски проучвания и периодика,  за да се изясни и документира
неговата роля и участие в събитията в Пазарджик през последните месеци на 1877 и
началото на 1878 г.

Роден през 1844  г.  в Одрин  в емигрантско семейство,  Ованес Съваджъян
завършва “Робърт колеж” в Цариград. Непосредствено преди Освобождението на
Пазарджик той работи като началник на железопътната гара  в града.

Преди да се спра на издирените по въпроса документи ще поясня какво се
случва в Пазарджик през тези няколко дни – края на декември 1877 и първите дни на
януари 1878 г. След завладяването на София от войските на ген. Гурко /23 дек.1877г./,
турската армия отстъпва  към Радомир, Кюстендил, Дупница. Частите на турската
армия, които се намират на позиции при Араба конак, се отправят по долината на р.
Тополница към Пазарджик и Пловдив. Сюлейман паша настанява част от войските си
около Пазарджик, за да организира турската отбрана. Пред своите офицери по
отношение съдбата на града той заявява: “Ще направим и ние така, както направиха и
московците на Наполеон, когато влезе в Русия. Те изгориха сами селата си и градовете

1 Спасителят на града - документален филм на БНТ, 3 март 2004 г.; Юруков, Д. Спомени из
политическия живот на България, С., 1931, с. 46; Ден, 15.10.1907; Слово, бр. 49, 18.02.1932;
Вахан, бр. 26, 18.06.2001,10; Лъча, бр. 641, 14.01.1939; бр. 642, 21/01.1939; бр. 643, 28.01.1939;
бр. 644, 04.02.1939; бр. 645, 11.02.1939; бр.646, 18.02.1939; Пашев, Г. От Цариград до Белово.
С., 1965, с. 346-347; Слово, бр. 4986, 18.02.1939; бр. 4985, 10.02.1939; ДА-Пазарджик, ф.113,
ф.114, ф.115; Кратка история на освободителната война 1877/78, С., 1959, с. 398; Димитров, Г.
Страданията на българите и освобождението на много селища в България. С., 1899;
Септемврийско знаме, бр. 102, 103, дек. 1965; Септемврийско знаме, бр. 2, 02.01.1965;
Сведение на Оник Х. Куюмджиян предадено от Никола Кожухаров, 28.12.1987. Печатно. РИМ-
Пазарджик, Документален архив-отдел „Възраждане”



530

си, за да не намери неприятелят храна и подслон. И Наполеон сам бега от Русия. Така
ще направим и ние”2.

Жителите на града по настояване на местните турски власти, а по-късно и с
енергичната намеса на турските войници, излизат на полето със семействата си в
посока към железопътната станция.  Чаршията в кв. Вароша е запалена, една част от
жителите на града се събират в църквата „Св. Богородица”, други - по няколко
семейства, остават да нощуват в по-големите къщи на заможните българи-християни в
очакване на най-лошото. Разказите на очевидци свидетелстват за отчаянието и
страховете, владеещи българското християнско население. В личния си бележник
местният учител Иван Чунчев, по-късно избран за кмет на освободения Пазарджик,
записва: “От 30-дек. до 2 януарий 1878 г. беше съвършенно отчаяние в града: огньове,
обири, страхове, съвършенна отчаятелност.  Всички жители беха оставили къщите и
всичко що имаха и беха отишли в най-големия студ по къра, около града, за да спасят
поне децата си... Ние останахме само 16 фамилии в града, а  другите уплашени за
живота си  отидоха извън града, отгдето с всичките свирепости ги закараха проклетите
турци на станцията…”3.

На 31 декември Пазарджик е запален по заповед на оттеглящия се в посока към
Пловдив Сюлейман паша. С наближаването на армията на ген. Гурко, турското
командване взема решение отстъплението на турската армия да се извърши към
Пловдив през нощта на 1 срещу 2 януари 1878 г..

В спомените на учителя Михаил Кръстев се потвърждава съществуването на
твърдението сред пазарджичани, че има заповед на турското командване, според която
трябва градът да бъде изгорен, а населението – избито. Разказът му е детайлизиран,
но никъде в спомените си, писани през 1938 г., той не споменава за заслугите на
Ованес Съваджъян за спасяване на тази част от населението, която се е намирала на
гарата.

Руски офицери също информират за пожара в чаршията в Пазарджик и още за
това че: „Цялото християнско население беше прогонено от турците на железопътната
станция.” Подобна картина  рисува и кореспондентът на сп. „Льо монд илюстре” – Дик
дьо Лонле в книгата си “Преминаване през България” (Париж, 1894 г.). Глава ІV е
посветена на събитията в Пазарджик4.

Твърдението за съществуването на телеграма, според която градът е трябвало
да бъде опожарен и населението – избито, за първи път се появява в пресата през
1907 г. на страниците на вестник  „Ден”5.   Двадесет и пет години по-късно се появява
нова статия във  в.”Слово”6 с по-различно  твърдение. Според първата статия
телеграмата е унищожена от Ованес, а според втората –  той променя съдържанието й
– да не се опожарява градът, да не се избива населението и дори запазва телеграмата.
И двете статии, които информират за съществуването на  такава телеграма  свързана с
Ованес Съваджъян и неговите действия, са анонимни.

Пръв опит да събере сведения, да подреди и обоснове логически достоверно
мнение за въпросната телеграма прави пазарджишкият учител и краевед Тодор
Мумджиев. В статията си озаглавена “Легендата”, отпечатана в броеве 642-646 /1939г./
на местния  в. “Лъча“, Мумджиев предлага на читателите сведения на очевидци на
събитията, както и своето мнение. Самият Мумджиев, който също е  свидетел на
събитията в града, разглежда няколко хипотези на основата най-вече на спомени и
твърдения на разпитаните от него пазарджичани. Отбелязва и факта,  че лично той на 1
януари 1878 г. през нощта срещу 2 януари до обяд е бил при О. Съваджиян, но
последният нищо не споменава за телеграма. Сънародника и приятел на О.

2 Лъча, бр. 590, 15.01.1938, статия на М. Кръстев „Из спомените ми”
3 РИМ-Пазарджик, В, НСф., Инв. № 93, Личен бележник на Иван Чунчев
4 Дьо Лонле, Дик Преминаване през България. Париж, 1894, гл. ІV. Татар Пазарджик.
5 Ден, 15.Х.1907
6 Слово, бр. 4986, 18.02.1939
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Съваджиян, часовникарят  Вартан, по-късно в разговор с Мумджиев, споделя че и пред
него О. Съваджъян не споменава нищо за въпросната телеграма. Съпоставяйки и
анализирайки всичко известно му до този момент, Мумджиев обобщава: „Ако не бях и
аз на гарата и не бях очевидец на всичко станало през нощта на 1 срещу 2 януари и аз
щях да вярвам, че тая легенда, рожба на страха, е истина....Тая легенда – заключава
той, е едностранчиво достоверна и тя няма историческа стойност”.

Аргументите, които изтъква Мумджиев:
1. Ако има такава телеграма, с онова фатално съдържание, би трябвало тя да

бъде изпратена много по-рано, а не в деня на навлизането на руските войски, т.е. на 2
януари, когато Сюлейман паша е в Пловдив, когато още през нощта на 1 януари към 4
часа всички турски войски, след като разрушават моста на р.Марица се оттеглят и на
сутринта са останали на гарата само 5-10 души болни и измръзнали турски войници.

2. Нелогично и безпредметно е такава заповед да се праща по този начин, тъй
като 3-4 дни по-рано турските  власти са все още в града,  телеграфната линия е в
изправност и не е необходимо телеграмата да се препраща чрез телеграфа при ж.п.
гарата.

И още едно допълнение от Мумджиев. Според него няма  нужда от такава
телеграма, тъй като пълновластният Сюлейман паша още от 25 декември нарежда
изпразването на града. „Ако щеше да има сеч, пита риторично Мумджиев, защо
околийският началник е повикал още преди Коледа първенците /чорбаджи Велчо
Ангелов, Джурови, К. Чачови, х. Велев, Н. Христович, Консулови, К. Канатови, та дори и
революционера Ив. Войводов/ и им е предложил да заминат за Цариград, като ги е
улеснил с превоза по железницата, заедно с турското население?  Цялата тази легенда
е създадена от човешката психика. Очите на страха са големи” заключава Мумджиев .

Събраните спомени Т. Мумджиев налагат логични заключения у проучвателя.
Мнението на Мумджиев се подкрепя и от офицера от запаса  - полковник Павел

Тасков. В своя статия със заглавие “Още за легендата за Ованес Съваджъян”,
поместена  в местния вестник „Лъча”7, Тасков подчертава, че Сюлейман паша е
назначен за независим главнокомандващ на турската армия в България и няма по-
голям началник от него, който да му заповядва. Следователно той не получава заповед
да запали града и да избие населението.

Ако наистина има такава телеграма и ако Съваджъян наистина изменя нейното
съдържание или я унищожава, това не би могло да остане тайна нито за жителите на
Пазарджик-съвременници и свидетели на освобождението на града, нито пък за
историята. Никъде нито в руската, нито в българската история се потвърждава
легендата за съществуването на тази телеграма. Г. Димитров в своята книга
“Страданията на българите и освобождението на България 1877/1878 г.” (София, 1899),
дава подробни сведения за войната и за освобождението на  много селища в България,
като сведенията събира от очевидци. Той също не споменава за телеграмата, нито
името на  Съваджъян.

И не на последно място – самият Ованес Съваджиян, който доживява до 62
годишна възраст и умира на 14.Х.1906 г. нищо не споменава до края на живота си пред
приятели или пред свои родственици за съществуването на такава телеграма.

В заключение:  във връзка с подготовката на филма за Ованес Съваджъян бе
направено проучване и бяха разчетени и използвани следните документи, съхранени
във фонда на РИМ - Пазарджик:

- ръкописи на Иван Чунчев  – личен бележник, слова, писмо-пропуск от 14 януари
1878 г.8

- протоколи  на първата градската управа - 22-23 януари 1878 г.
- писмо до Пловдивския губернатор от 23 януари 1878 г.
Какво сочат съпоставените със спомените  документи :

7 Лъча, бр. 653, 8.04.1939; бр.655, 22.04.1939
8 РИМ-Пазарджик, ф. В, д., Инв. № 589, д.8; В, Нсф №93
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Няма документални източници, които да потвърждават съществуването на
писмена телеграма изпратена до началника на гарата в края на м. декември 1877 г. На
първи януари 1878 г. в 4 часа след обяд Ованес Съваджъян е информиран от
началника на гарата в Саранбей /дн.Септември/,  че руските войски са пристигнали там.
Тази слухова информация окуражава Съваджъян да проведе „оная благотворителна
агитация” между избягалото на гарата българско население, която е причината повече
от семействата да останат и да не се отдалечават от гарата до сутринта на 2 януари,
когато там пристигат руските войски.

Всички издирени факти убедително опровергават твърдението и мълвата, че
Ованес Съваджъян получава, променя или скрива някаква телеграма със заповед да се
запали Пазарджик и да се избие българското християнско население в града, в
резултат на което това население е спасено. Неговата голямата заслуга е тази, че
уведомявайки пазарджишките граждани за близостта на руската армия, успява да ги
задържи да не тръгват към Пловдив, в каквато посока отстъпва турската армия с
всичките последици от това - убийства и грабежи. При така сложилата се ситуация в
края на декември 1877 г. тази постъпка на Ованес Съваджъян е достатъчно смела, за
да търсят историци и проучватели допълнителни достойнства в поведението на един
пазарджишки гражданин. Както казват съвременниците на Ованес Съваджиян „не бива
да ограждаме образа му с ореола на небивалици и измислици, никому ненужни”.

След Освобождението на България 1878 г. Ованес Съваджъян остава началник
на железопътната гара в Пазарджик. Двадесет и осем години той служи като чиновник в
БДЖ. Работи като калиграф и преводач в Татар Пазарджишкия окръжен съд, тъй като в
съда се говори български, турски и гръцки език9.  Удостоен е с шест ордена:  „За
гражданска заслуга”- І, ІІ, ІІІ ст. и орден „Св. Александър”- І, ІІ, ІІІ ст.

Умира на  62 годишна възраст на 14 октомври 1906 г. в гр. Своге. В знак на
признателност с решение №7/6 април 1925 г. Татар Пазарджишкият общински съвет
определя една от улиците в града да носи неговото име. С писмо № 3336 от 19
декември 1938 г. Общинското управление на Татар Пазарджик съобщава, че е
предвидило в бюджета си сума за „въздигане бюст” на Ованес Съваджъян.

В негова памет е поставена паметна плоча на сградата на новата ж.п. гара. По
проект на    скулптора Тома Попов през 1972 г. е издигнат и  паметник в близост до
сградата на МВР.

На 14 януари 1986 г. с решение на градските власти костите му са пренесени от
гр. Своге и положени в алеята на заслужилите особена почит в гробищния парк на
Пазарджик10.

С решение на ОбС – Пазарджик, прието на заседание от 29 юни 2001 г., Ованес
Съваджъян е обявен за “Почетен гражданин на Пазарджик”11.

9 Пак там, ф.ИКРРД, Инв. № 4030
10 Вахан, бр.26, 18.06.2001, с.10
11 Книга на почетните граждани на Пазарджик, Община – Пазарджик
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ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ – ОСВОБОДИТЕЛЯТ НА РОДОПИТЕ

Златка Петрова

Балканската война от 1912 г. е славна епопея в най-новата българска история.
Българите не само печелят тази война, но така и доказват,че бившата „рая” е в
състояние да побеждава довчерашните господар1.1 Несправедливите решения на
Берлинския конгрес (1878) разпокъсват България и оставят Западна Тракия, Македония
и част от Родопите отново под турско владичество. Цели 34 години повече остава под
турско и Смолянският край, който е освободен по време на Балканската война (1912) от
21- и пехотен Средногорски полк, командван от прославения полковник Владимир
Серафимов.

На базата на архивни материали, съхранявани в личния фонд на полковник
Владимир Георгиев Серафимов, колекция „Балканска война 1912 г.”, фондове на
участници във войната в ТДА-Смолян, както и негови военни отличия във фондовете на
РИМ „Стою Шишков” – Смолян в настоящето научно съобщение се разкрива жизнения
път, военните подвизи и кариера на големия стратег и пълководец.

Командирът на 21- и пехотен Средногорски полк Владимир Георгиев Серафимов
е роден на 23 август 1860 г. в с. Аджар (дн.с.Свежен), Карловско, в семейството на Гено
и Радка Серафимови2. Баща му Георги хаджи Стефанов известен като „даскал Гено” в
Свежен е първият учител на класното училище, възпитал няколко поколения достойни
българи3. Той е активен участник в националноосвободителните борби в Карловския
край и роднина по майчина линия на Васил Левски.

Владимир учи при баща си до 14- годишна възраст, после продължава
образованието си в гимназията в Измир. След 1878 г. се връща в България и заварва
родния си дом опожарен, баща си убит от отстъпващите турски части, а семейството
прокудено. Осиротелият младеж отива при брат си Коста в София, където се
самообразова и работи в адвокатска кантора. През 1880 г. е приет за юнкер в
четвъртия випуск на Военното училище в София. За показани отлични познания и
военни умения е награден със сребърна казашка сабя от преподавателите си,
предимно руски офицери4. С нея той не се разделя през целия си офицерски път. Тази
сабя, която младият офицер приема и пази през годините със своя възрожденски
патриотизъм, той предпочита пред подарената му по-късно сабя от цар Фердинанд.
Първата е дарена от дъщеря му Лиляна Тотева на Исторически музей-Смолян, който я
предоставя впоследствие за съхранение на кметството на с. Полковник Серафимово, а
втората сабя се съхранява в музейната сбирка при поделение 28330, което е наследник
на полка5.

Първото си офицерско звание – подпоручик, Серафимов получава на 30.VІІІ.
1883 г. Назначен е за командир на пристанищната рота в Русе. Следват години на
военна служба в Пещера, Пазарджик (тук се оженва за Елена Серафимова, която му
ражда пет дъщери и един син), Хасково, Карлово, Асеновград, Пловдив и София.

1 Сборник „90 години от освобождението на Родопите”, Състав. Георги Марков и др.  Смолян,
ИМ „Стою Шишков” 2003, с. 5
2 Печилков, Андрей. Славният командир (Владимир Серафимов), Род. устрем, №123, 21. 10.
1982, с. 2
3 Балчев, Владимир. Възрожденецът Гено Серафимов. В: Родопска епопея. Паметен брой,
посветен на 90-годишнината от Балканската война и освобождението на Родопите, Смолян,
2002, с. 5
4 Згуров, Тодор. Извоювана свобода.София, 1996, с. 86, 89
5 Марков, Тодор. Съприкосновение с героизма. Род. устрем, бр. 123, 21. 10. 1982, с. 4
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Владимир Серафимов участва в четирите войни – Сръбско-българската, двете
Балкански и Първата световна.

При обявяване на Сръбско-българската война, Владимир Серафимов е командир
на Пета рота от Втора дружина на Дунавския полк. В своето първо бойно кръщение
край Сливница и Пирот подпоручик Серафимов проявява умело ръководство и
самопожертвователност, а с отличните бойни действия, проявявайки небивал личен
пример, героизъм и висок боен дух, неговата рота успява с контраатака да разбие
многобройния противник. Младият, едва 25-годишен командир получава своето първо
воинско наградно отличие за проявен героизъм при боевете при Пирот - орден „За
храброст” – ІІ степен, а по-късно повишение в звание „поручик”.

Своя воински патриотичен дълг до Балканската война Серафимов отбива в
различни подразделения – в Дунавския полк, в 22-и Тракийски полк, като командир на
Портовата рота във флотилията и морската част, в Пети резервен полк, ротен,а след
това и ротен командир в 10-и пехотен Родопски полк. Като подполковник той е назначен
за командващ 28-и Стремски полк. На 1 януари 1909 г. Серафимов е произведен в чин
полковник.

В навечерието на Балканската война полковник Владимир Серафимов е
назначен за командир на 21-и пехотен Средногорски полк, с който ще запише златни
страници във военната история на България, а родопчани ще го приемат като свой
освободител. Успешно изпълнява основните стратегически задачи да ликвидира
Тъмръшкия клин и да освободи Смолянския край.

От особено значение за операциите на българската армия през Балканската
война са бойните действия в Родопите. За тази цел Българското главно командване
формира така нар. военни отряди с цел настъпването им на юг и освобождаването на
българското население, останало отново под турска власт след 1878 г. Родопският
отряд е с най-важно значение и е формиран от частите на Първа бригада (21-и пехотен
Средногорски полк), Трета бригада (27-и и 39-и пехотен полк) и от 9-и пехотен
Пловдивски полк , числящи се към Втора пехотна тракийска дивизия, както и няколко
доброволчески чети6. В състава на 21-и полк влизат 4 дружини, една картечна и една
нестроева роти, една скорострелна, три нескорострелни батареи от Трети планински
артилерийски полк и Шеста погранична дружина.

Войната е обявена на 5 октомври 1912 г. и войните на полк. Владимир
Серафимов започват бойния поход от Чепеларе съгласно военния план на
командването.

„Той беше внушителен и благороден и по-скоро беше баща за войниците и
офицерите, тъй като се отнасяше бащински с тях. Мустаците му бяха гъсти и бели. На
ръст беше среден. Съветваше офицерите главно да бъдат внимателни с властите и
населението. Не мога да опиша многото разговори и случки, но моето впечатление, че
той е голям пълководец, плюс много големи човешки добродетели”7. Така чепеларецът
Илия Демирев при краткия досег с него ни е оставил едно неподправено описание на
личността на легендарния Серафимов.

Бойните действия на полка от Тъмраш до Аламидере (дн. с. Полковник
Серафимово) през октомври 1912 г. показват героизма и себеотрицанието на
средногорци и техния командир полк. Серафимов. След освобождението на Девинския
край, с което се изпълнява първата основна задача на 12 октомври полкът настъпва в
три колони към Смолян, Райково и Устово. Дясната колона ( 1-а дружина на подполк.
Долапчиев) форсира границата при Мургавец. Средната колона ( 3-а дружина на
подполк. Шарлаганджиев) преминава границата при поста „Св.Георги”. Лявата колона

6 Печилков, Андрей. Балканската война и Освобождението на Средните Родопи. В: Сборник
„90 години от освобождението на Родопите”, Състав. Георги Марков и др. Смолян, ИМ „Стою
Шишков” 2003, с. 41
7 ДА – Смолян, ф 245 К, оп.2, а. е.1, л. 53



535

(2-а и 4-а дружини), командвани от полк. Серафимов, пресича границата между Остри
връх и Момина вода и настъпва по пътя източно от Соколовци за Устово8.

В ранното утро на 13 октомври полкът влиза в Пашмакли (дн. Смолян), Райково и
Устово под звуците на полковата музика. „Приемът на нашите войски от местните
българи бе сърдечен и задушевен. Оплаканите лица на жените, облечени в пъстрите си
родопски носии, ни срещнаха приветливо – пише по - късно взводният командир
Константин Лукаш. – Мъжете и дори невръстните деца предлагаха своите услуги, за да
ни помогнат. Едните и другите се чудеха как и с какво да гостят българския войник”9.

Начело на посрещачите е учителят Димитър Караманджуков, знамето се носело
от Стефан Христов, на което Мария Гогова Белева изписала със сърма „Добре дошли,
скъпи освободители”. На командирите бе поднесено символично хляб и сол.

Средногорци влизат като победители и в ликуващите Райково и Устово. С икони
и песнопения райковци посрещат своите освободители извън селото. В Устово пръв
влиза фелдфебелът Атанас Дечев. Ето какво пише в дневника си той: „ В 5 ч. след
пладне стигнахме върха на север от Устово. Турците бягаха в безпорядък към
Кавгаджик. Нашата артилерия откри огън по отстъпващия противник. Те също с едно
оръдие дадоха няколко изстрела по нас. Вечерта отидох в Устово с 10 души и влязохме
първи, където ни посрещнаха.”

След освобождението на Смолян, Райково и Устово 1-а дружина на полка и
четата на Стефан Калфа получават заповед да разрушат железопътния мост на гара
Бук. Но турското командване разбира и предприема обходен маньовър от Рудозем към
Устово срещу 2-а дружина. Военен куриер изненадващо донася заповед на командира
на полка полковник Серафимов, която гласи: „Ако до този момент – получаването на
настоящата – не сте успели в задачата си, започнете да отстъпвате към превала и
незабавно донесете за резултата”. Командирът на бригадата полк. Гешов и неговият
щаб след анализ на военната обстановка решават бригадата да отстъпи района на
Устово –Райково - Смолян и се оттегли на Рожен и Пампорово, т.е на границата,
откъдето е тръгнала. ”Но храбрият полковник отказва да изпълни тази заповед за
отстъпление. На тази заповед на бригадния командир той отговаря твърдо:”Като минат
турците през моя труп,  тогава полка ще отстъпи !  „  – пише в спомените си за войната
взводния командир на 21 пех. Средногорски полк Тодор Стойчев10.

И вместо отстъпление 21-и пехотен Средногорски полк, намиращ се в района на
Устово и кота 1311, настъпва към Рудозем. В този момент на върховно изпитание
полковник Серафимов с чувство на отговорност заявява: „Аз не ще отстъпя на
противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител!”11

Турските войски оказват ожесточена съпротива от своята добра позиция в
гористия и силно укрепен район. Започва подготовка за решителния бой при с.
Аламидере (дн. с. Полковник Серафимово). След критична оценка на обстановката и
противниковите сили, полк. Серафимов преценява, че изходът от боя за българските
части може да бъде успешен само ако частите на полка обходят противника във фланг
и в тил.

Ето какво пише в дневника си за бойните действия на 20 октомври 1912 година
полк. Владимир Серафимов: „Взех решение на всяка цена да задържа превала 1311,
защото веднъж зает същия превал, застрашаваше положението на полка и всичкото
българско население в Устово, Райково и други села ще бъде унищожено…Като
преценявам противника недотам значителен и силен, взех решение, след като

8 Средните Родопи и Балканската война 1912. Съставители Давидов, Бранко, Гигов Никола,
Богданова Мария. Пловдив, 1972, с. 32
9 Лукаш Константин. Боевете за освобождението на Пашмаклийско през 1912 г.,София, 1934,
с. 19
10 ДА – Смолян, ф 245 К, оп.7, а. е. 11, л.17
11 Лукаш Константин. Боевете за освобождението на Пашмаклийско през 1912 г., София, 1934,
с. 24
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съсредоточа полка на връх 1311 и тази източно от нея, да премина в настъпление към
Голям Палас (  дн.  Рудозем)  -  Смилян и се явя във фланг и тил на противника”12.
Полковник Серафимов издава заповед: „Втора дружина на подполковник Врачев да се
върне незабавно на превала; Трета дружина на подполковник Шарлаганджиев да се
оттегли от височините на Малък Палас също на превала и да се отбранява
упорито;Четвърта дружина на подполковник Брайков, намираща се в района на
манастир „Св. Атанас”, да се отправи към връх Селище”. С тази дружина е и полковник
Серафимов. На 20 октомври след полунощ частите получават заповед на командира на
полка: „Днес, (21 октомври) в 8.00 ч. преди пладне заповядам: полкът да премине в
настъпление към Голям Палас с цел да отблъсне неприятелските части, които се
намират по пътя за горния пункт, като заеме същия и се утвърди на височините
северозападно от същото село”13.

На 21 октомври започват ожесточени боеве. Според военните специалисти в бой
и поход три неща пречат – мъглата, дъждът (снегът) и пътят. И трите трудности
съпътстват бойния път на 21-и пехотен полк по време на Балканската война. При
такива тежки условия, с цената на много жертви средногорци настъпват. Твърдостта и
решителността на полк. Серафимов да победи противниковите сили се вижда и от
последната част от неговата заповед: „ Г.Г. дружинните и ротни командири и всички
началстващи лица, със своя личен пример да вдъхват смелост в своите подчинени, за
което българското традиционно „ура” да се носи в гръмлив глас през време на
действията, като имат предвид, че за 21-я полк няма връщане назад, преди да е
изпълнил своя дълг пред Царя и Отечеството”14.  И когато 21-и полк в непълен състав
едва устоява атаките на 6-те табора турска пехота, поддържана от една скорострелна
батарея, настъпва обратът. Внезапната поява на идващата от гара Бук 1-а дружина
обърква турците. Тя достига съседната височина и атакува във фланг многобройния
противник. В спомените си за този критичен момент взводния командир на 21-и пех.
Средногорски полк Тодор Стойчев описва желязното поведение и твърдата вяра в
победата „ От тук нататък цялата отговорност за изхода на боя пое лично полковник
Серафимов…. на няколко крачки от мен вдига високо ръката, прекръсти се и каза :
„Господи, Боже, спаси ме!”. Засвири музиката „Шуми Марица”. Веригите полетяха с
устрем и викове „Напред на нож” и „ура”15. Поражението на частите на Явер паша край
Аламидере вече е факт. Турците отстъпват в безпорядък, оставяйки оръдия, пушки,
гранатни сандъци и над 150 загинали турски войници. Със заповед № 95 от 23 октомври
1912 година полк. Серафимов обявява, че положението в района е овладяно. Победа,
извоювана с участието на доброволческите чети, с пряката помощ на местното
население, с кръвта на 75-те български войници, които на 19, 20 и 21 октомври 1912 г.
оставят костите си за свободата на Среднородопския край.

След тези решителни боеве 21-и полк настъпва в три колони за град Ксанти,
където след кратки боеве влиза на 8 ноември. Тук полкът се присъединява към
останалите формирования на Родопския отряд, числящ се към Втора пехотна
Тракийска дивизия. Заедно с тях на 9 ноември полкът продължава настъплението си по
направление Гюмюрджина-Дедеагач-Фере и се включва в операцията по пленяването
на корпуса на Явер паша.

Успехът на бойните действия на полка се дължи на голямото себеотрицание на
войниците, на подкрепата, оказвана от местното население, и на безспорните командни

12 Петрова, Лиляна. Приносът на полковник Владимир Серафимов за освобождаването на
Средните Родопи през Балкнската война (1912-1913 година). В: Среднородопско краезнание. Т.
І. Извори и историография за Средните Родопи. Смолян, 1997, с. 337
13 Серафимов, Владимир. Дневник на военните действия на 21 пехотен Средногорски полк
през 1912 -1913 г. – Родопи, 1972, кн.11, с. 19
14 Серафимов, Владимир. Дневник на военните действия на 21 пехотен Средногорски полк
през 1912 -1913 г. – Родопи, 1972, кн.12, с. 28
15 ДА – Смолян, ф 245 К, оп.7, а. е. 11, л. 18
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качества на командира на полка полк. Владимир Серафимов. Умението му да оценява
обективно обстановката, да прегрупира и съсредоточава силите там, където
положението е застрашено, да ръководи умело боя, застанал начело на атакуващата
колона, да организира разузнаване и оценява правилно намеренията на противника, го
правят безспорно голям командир. В мотивите, с които Висшето командване го
награждава с военен орден „ За Храброст” – І степен, е посочено, че успехът на боя на
20 и 21 октомври 1912 година се дължи на „неговото твърдо решение полкът да не
отстъпи на противника селата, от които предния ден е бил посрещнат като
освободител… и благодарение на неговата лична намеса противникът е принуден да
отстъпи в панически страх”16.

Командирските качества на Серафимов се проявяват както и в грижата за
войниците, така в привличането на българомохамеданското население на страната на
българската войска. В нареждане до командира на Трета дружина той пише: ”да се
вземат най-строги мерки за прекратяване на мародерството от страна на селяните из
помашките села, като заловените се наказват най-строго. Ще бъдат издадени
свидетелства на бедни помашки семейства в с. Долно Райково да се снабдят с храни от
Смилян.жените и децата, старците и имотите на помашкото население да се запазва.”
В друга заповед от 25 октомври 1912 година той нарежда”войската да се отнася
дружелюбно към местното население, за да бъде използвано в разузнавателни задачи
и в доставката на храни за войската.”17

Принципен и безпощаден си остава към малодушието и грешките на подчинените
му офицери. Със служебно писмо № 319 от 31 октомври 1912 година нарежда на
командира на Трета дружина:” В присъствието на всички офицери от дружината да
бъде разобличен капитан Михайлов – командир на 9-та рота, проявила бездействие по
време на боя на 21 октомври 1912 г. За тази му непохвална, даже срамна и позорна
постъпка да се предупреди, че при повторение на същото деяние ще му бъде отнета
ротата и даден под съд.”18

21-и пехотен Средногорски полк изпълнява с чест поставените стратегически
задачи през Балканската война. Бойните действия на полка са своеобразен героизъм и
принос във военно-тактическата наука. Благодарение на далновидността на командира
на 21-и пехотен полк полковник Серафимов и изключителната му решителност в
критичните моменти на боевете Смолянско и населението е спасено от жестокостите
на врага.

След Втората Балканска война полк. Серафимов е командир на бригада във
Втора пехотна и Осма Тунджанска дивизия. От 1915 г. за кратко време е и офицер за
особени поръчения към Главното интендантство при Министерство на войната.
Полковник Серафимов съвсем скоро ще преживее разочарование и огорчение. Той не
одобрява политиката, която Фердинанд и правителството водят. Предвиждаше, че това
ще бъде катастрофа за България.

В продължение на десетилетия РИМ „Стою Шишков” – Смолян, целенасочено
събира и обогатява колекции и сбирки от символи, предмети, архивни документи и
други свидетелства, свързани с освободителната Балканска война. Сред тях особено
ценна е колекцията от наградни отличия на участници в тази война. Важно място в нея
заемат ордените и медалите на командира на 21-и пехотен полк полковник Серафимов,
олицетворяващ освободителя в представите на среднородопското население19.

16 Петрова, Лиляна. Приносът на полковник Владимир Серафимов за освобождаването на
Средните Родопи през Балкнската война (1912-1913 година). В: Среднородопско краезнание.
Т.І. Извори и историография за Средните Родопи. Смолян, 1997, с. 337
17 Пак там, с.338
18 Пак там
19 Бачорова, Златка. Реликви от Балканската война. . В: Родопска епопея. Паметен брой,
посветен на 90-годишнината от Балканската война и освобождението на Родопите, Смолян,
2002, с. 12; Гарова, Цвета. Реликви от Балканската война, съхранявани във фондовете на
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Името на полк. Серафимов се свързва с участието му в четири войни: Сръбско-
българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Във всяка
една от тях е награждаван с най-високото воинско отличие – ордена „За храброст”,
който е и първият официален български орден, учреден на 01.01.1880 г. от княз
Александър Батенберг. С него се награждават офицери и генерали за извършени от тях
подвизи, за проявена храброст по време на война20. Благодарение на дарителския жест
на неговата дъщеря Лиляна Тотева, през 1963 г. в Исторически музей-Смолян,
постъпват голяма част от военните му отличия ,  което прави колекцията значима като
свидетелство за военните му подвизи и кариера. Сред тях е и първият му орден „За
храброст” - ІV степен, връчен с грамота № 220 от 21 април 1886 г. за участието му в
Сръбско-българската война21. Следващият орден “ За храброст” е за участието му в
Първата световна война22. Сред наградните му отличия е и орден „Св.Александър”,
вторият по ред учреден от княз Александър Батенберг, който копира съществуващия в
Хесенското княжество орден „Филип Великодушни”. С него се награждават военни и
граждански лица „за държавни заслуги, храброст и в знак на лично благоволение на
монарха”. Във фонда на РИМ – Смолян, се съхраняват ордените му „Св. Александър” -
ІІІ степен, с корона и мечове, с която се награждават висши военни и чиновници23; „Св.
Александър”  – ІV степен с корона – присвояван на щатни офицери,  със звание не по-
високо от полковник24 и „Св. Александър” – V степен без корона и мечове, получаван от
младши офицери25. Този орден е с грамота № 1005 от 14 февруари 1896 г. Следват
ордените: „За заслуга” - сребърен, с който се отличавали офицери за мирни и военни
заслуги26; „За военна заслуга” – ІV степен, с който се награждават военни лица „за
непорочна служба и извънредни заслуги”27. Орденът е придружен със съответната
грамота №154 от 14 февруари 1903 г. Колекцията включва почетния знак – Кръст „За
20-годишна отлична служба”, учреден през 1899 г. и предназначен за офицери28,  и
възпоминателни медали: „За Сръбско-българската война 1885 г.” – сребърен, с който
се награждавали всички лица, взели участие в сраженията29. Медалът е с грамота №
914 от 15 август 1887 г.; „За независимостта на България 1908 г.”, учреден през първата
половина на 1909 г. и раздаван на бивши поборници, държавни чиновници, висш и
младши военен състав от българската армия, намиращи се на служба към деня, в който
е обявена независимостта – 22 септември 1908 г.30

Освен българските ордени и отличия в колекцията са и чуждестранните му:
руският „Св. Станислав” - ІІІ степен31, австрийският военен кръст „За заслуги” – подарен
на полк. Серафимов от император Франц Йосиф за участието му в Първата световна
война32, и иранският орден „Лъв и слънце” – ІІІ степен, подарен на полковника от
персийския шах по време на посещението му в България, към който е бил аташиран
като преводач33.

Исторически музей-Смолян. В: Сборник „90 години от освобождението на Родопите”, Състав.
Георги Марков и др. Смолян, ИМ „Стою Шишков” 2003, с. 221-222
20 Петров, Тодор. Ордени и медали в България. С., 1998, с. 42-44
21 ИМ-Смолян, инв. № К 313-1
22 ИМ-Смолян, инв. № К 321-1
23 ИМ-Смолян, инв. № К 310-1
24 ИМ-Смолян, инв. № К 311-1
25 ИМ-Смолян, инв. № К 312-1
26 ИМ-Смолян, инв. № К 315
27 ИМ-Смолян, инв. № К 314-1
28 ИМ-Смолян, инв. № К 316
29 ИМ-Смолян, инв. № К 318
30 ИМ-Смолян, инв. № К 317
31 ИМ-Смолян, инв. № К 320-1
32 ИМ-Смолян, инв. № К 319-1
33 ИМ-Смолян, инв. № К 322-1
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В музейната сбирка при военно поделение 28330, което е приемник на 21-и
пехотен Средногорски полк се съхраняват още два ордена на полк. Серафимов „За
военна заслуга” - V степен и бойната му сабя.

Родопският герой полковник Серафимов , който преживява гордостта от
освобождението на Смолянския край през 1912 г. остава до края на живота се верен
приятел и защитник на родопчани, както и те непрестанно показват почитта си към него.
През 1924 година подофицерите от с. Чепеларе, по-голямата част, от които са служили
в полка през 1912 г. образуват Подофицерско благотворително дружество и го
наименуват „Полковник Серафимов”. В редица писма и телеграми до патрона , те
изразяват моралната си отплата към „нашия  военноначалник на 21-и пехотен
Средногорски полк, който сломи врага и увенча с победни лаври знамената на полка”34.
От 1924 до 1933 година дружеството празнува всяка година на 24 май патронния
празник и освещава знамето. С поздравителни телеграми те му пожелават „здраве и
дългоденствие, за да олицетворява героизма на българския войник при Кавгаджик и
Палас”35.

Двадесет години след паметните боеве на връх Кавгаджик , наречен по-късно
връх Средногорец, местни патриоти подемат идеята мястото на стратегическото
сражение за Родопския боен театър, проведено на 21 октомври 1912 г., да бъде
увековечено с паметник.

На 26 юни 1932 година в прогимназията в Устово се основава инициативен
комитет за издигане на паметник. В протокола е отбелязано, че той следва “да се
издигне там, където през месец октомври 1912 г. 21-и пехотен Средногорски полк, при
голямо себеотрицание и саможертвование, разби по-многобройните турски войски,
спасявайки от гибел родопското население”. Председателят на комитета
пашмаклийския окръжен управител Петър Попиванов в специално писмо № 4 от 15 юли
1932 г. до полк. Серафимов споделя главната цел” издигане паметник в чест и памет на
падналите български войници в боевете през 1912 г. в околностите между селата
Аламидере и Палас, Пашмаклийско до братската гробница”36. Писмото завършва с
покана „Господин Полковник да присъствате на това паметно за края ни тържество като
бивш боен К-р на Средногорци и пръв освободител на този край. С Вашето присъствие,
на това скъпо за родопци тържество, Вий ще им направите една голяма чест и ще
покажете като доблестен военачалник как да тачим паметта на онези, които тъй храбро
и самоотвержено водихте в онези паметни боеве,  и които поднесоха в дар пред
ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ОЛТАР най-скъпото си - СВОЯ ЖИВОТ, ЗА СВОБОДАТА НА БРАТА
РОБ”37.

Средствата за изграждането на паметника се събират от селищата около
паметното място, от Асеновград, Пловдив, Кърджали, Смолян, Чепеларе и други
селища в страната. Всички постъпления от дарителската акция се отбелязват в Златна
книга, на първата страница на която стои собственоръчен подпис от Цар Борис ІІІ:
„Народ, който помни своето минало и тачи свещените подвизи на своите синове-герои,
е народ с бъдеще, Х.1932 г.”

На 31 юли 1932 г. тържествено е положен основният камък на паметника. Герой
на събитието става полк. Серафимов, командирът на българските бойци, победили на
върха през 1912 г. трикратно по-многобройния противник. Полковникът е вече на
преклонна възраст и това е последното му пътуване в този край и поклонение пред
костите на неговите бойци. „ Днес, 31 юли 1932 г., среднородопци ще поставят
основния камък на този паметник – пише в спомените си подполк. Никола Попноев,
началник на Смолянския гарнизон. Старец, но с бодрост на младеж… На ръце носен,
при мощно „Ура” на хиляди гърла е оставен пред бойно знаме, стоящо пред напета

34 ДА – Смолян, ф 223 К, оп.1, а. е.8, л. 1
35 ДА – Смолян, ф 223 К, оп.1, а. е.8, л. 2-4
36 ДА – Смолян, ф 223 К, оп.1, а. е. 11
37 Пак там
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войска – изпокъсано… Пробито от куршуми, история цяла…Кой е тоя щастливец? – се
шепне в множеството…Побелелият старец целува дълго свещения емблем на дълг към
Отечеството…Сълзи бликат още по свежото му лице. Дълго стоя пред светинята на
неговия полк. Стройната фигура на бившия командир на геройския 21 пех. полк г-н
полк. Серафимов се изправи. Очите му заискриха, със свалена шапка той мина край
наредената дружина, поздравявайки я както нявга бе поздравявал своя юначен 21 боен
полк”38. При откриването на паметника след две години той вече не е между живите.
Решението за преименуване на село Аламидере в чест на полк. Серафимов се обявява
на тържествата за полагане на първия камък през 1932 г., а преименуването става през
1934 г. На извънредна сесия на Аламидерския селски общински съвет, Пашмаклийска
околия (дн. Смолянска) от 28 юли 1932 г. се взема решение за преименуване на селото.
Мотивите, посочени в Протокол № 14 от тази сесия са следните:” Знае се, че през 1912
година месец октомври през дните 21 и 22 когато са се развили боевете между
българските войски, и турските нашето село, което било под кръстосания огън е
рискувало да бъде първо унищожено от турските пълчища, ако тогава за щастие не се е
бил случил командир на войските полковник СЕРАФИМОВ, който въпреки че е получил
заповед за отстъпление задържа войските и нанася решително поражение на турците.
Очевидно и ясно, че спасителят на селото ни става казания полковник СЕРАФИМОВ,
без него нашето село щеше да бъде сринато и жителите ни едни избити, немилостно,
обезчестени и една малка част щяха да се пръснат като птици из вътрешността на
България, и селото щеше да бъде опожарено и заличено от картата. За да подчертаем
нашата вечна признателност за това велико благодеяние на селото ни, за да изпълним
свещения дълг на признателност и оставим на бъдещето заслужения спомен”39. Всички
единодушно приемат предложението да се преименува от село Аламидере на село
„СЕРАФИМОВО” и за в бъдеще остане с това име, като „един препис се връчи на
Господин Полковник СЕРАФИМОВ”.

Освещаването на паметника става на 12 август 1934 г. при много тържествена
обстановка и в присъствието на 12 хиляди души. Тогава и върхът е наречен
Средногорец. Заради боевете, разиграли се тук през 1912 г. и съотношението на силите
между българските и турските войски върхът влиза в аналите на историята под името
„Родопската Шипка”. В Акта за откриването и освещаването на паметника-мавзолей
пише следното:”…двадесет и две години от сражението в местността „Кавгаджик”, сега
преименува на „Средногорец”, по името на храбрия 21 пехотен Средногорски полк
достойно воден от смелия и доблестен негов командир, полковник Серафимов
Владимир. Тук на това място през дните 19, 20 и 21 на месец октомври 1912 година, 21
й пехотен Средногорски полк разби турските пълчища на Явер Паша, три пъти по-
многобройни от българските войски и освободи този край от турско робство, като го
приобщи към малкото отечество. Нека този паметник, въздигнат по инициатива на
местното българско население с благословията на родната ни св. църква с
благоволението на Негово Величество Царя на българите и при щедрите дарения на
мнозина родолюбиви български граждани и учреждения, буди удивление за
безпределната любов на покойниците към България, служи за достойно изпълнен дълг
към Цар, род и родина. Вечна памет на падналите герои! Слава на живите борци!”40

Освен с увековечаване името на полковник Серафимов с паметника на връх
Средногорец и преименуването на село Полк. Серафимово признателните родопчани
продължават идеята да изграждане на негови паметници и в други селища.

През 1992 година в ниша до жертвеника на паметника на връх Средногорец е
поставен скулптурен портрет на полк. Серафимов с автор – Константин Камбарев. По

38 Лукаш Константин. Боевете за освобождението на Пашмаклийско през 1912 г.,София, 1934,
с. 30
39 ДА – Смолян, ф 223 К, оп. 1, а. е. 13
40 Лукаш Константин. Боевете за освобождението на Пашмаклийско през 1912 г.,София, 1934,
с. 33-34
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повод на 80-годишнината от Балканската война в новия център на град Смолян се
открива нов паметник на героя – освободител. При откриването на 23 октомври 1992 г.
присъстват авторът скулптора Владимир Гиновски, Лиляна Тотева - последната все
още жива дъщеря на полк. Серафимов и други негови родственици.

През същата година още един бюст-паметник на полк. Серафимов се открива и в
град Рудозем по проект на проф. Ненко Маров. Тези два паметника, посветени на
прославения командир на славния 21-и пехотен Средногорски полк, освободил
Средните Родопи през 1912 г., са най-новите войнишки паметници на територията на
Средните Родопи.

Така родопчани и много поколения родолюбиви граждани показват и до днес
почитта и признателността към Освободителя на Родопите полковник Серафимов,
командирът доказал безспорните си командни качества на талантлив военачалник и на
човек, защитил достойно целия си живот.
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БРАТЯТА-ЧЕХИ ХЕРМИН И КАРЕЛ ШКОРПИЛ –ПРОУЧВАТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА И
ЕТНОГРАФИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

ВЪВ ВАРНА

Лидия Петрова

THE CZECH BROTHERS KAREL AND HERMIN SCHKORPIL – RESEARCHERS OF THE
BULGARIAN HISTORY AND ETHNOGRAPHY AND THEIR WORK FOR THE COMMUNITY

IN VARNA

Lidia Petrova

Summary

The name of the Czech brothers Hermin (Herminegild, Herman) and Karel (Karl) Schkorpil
are strongly connected with the Bulgarian archeological science and with the establishment
and development of the Varna Museum. As real scientists-encyclopedists they were
interested in the Bulgarian history and traditional folk culture - occupations, way of life and
customs and traditions of the Bulgarians and the architectural monuments dated 18th and 19th

century, as well as in the life and cultural traditions in the Bulgarian city.
They brought advanced ideas from their home country - Czech Republic to Bulgaria and on
their initiative and with their active participation were founded public committees and societies
in Varna and in other Bulgarian towns.
They maintained connection through correspondence with some world-famous scientists,
among which were prof.Fyodor Ivanovich Uspensky, Konstantin Josef Jireček,
M.Popruzhenko, Dr.Joseph Patha, prof. Iv.Shishmanov, prof.Paraskev Stoyanov, etc.
The Sckorpil Brothers were elected as members of the Bulgarian Academy of Sciences and of
many other foreign scientific organizations.

Братята-чехи Хермин /Херман, Херменегилд, Херменгилд/ (1858-1923 г.) и Карел
/Карл/ (1859-1944 г.) Шкорпил идват в България през 80-те години на ХIХ в. Те започват
работа като скромни гимназиални учители в Пловдив. Но те са хора интелигентни,
отлични професионалисти, с енциклопедични научни интереси и със своята дейност
полагат основите на една модерна за времето си наука, свързана с европейските
постижения и начертават пътя за нейното развитие в България.

Родени са в Северна Чехия, в гр. Високо Мито, с една година разлика. Х.
Шкорпил на 8 февруари 1858 г., а К. Шкорпил – на 15 юли 1859 г. Родственици са със
знатния род на Иречекови, а чрез него и с рода на Шафарикови. Те са първи
братовчеди с проф.  Константин Иречек.  Майка им и бащата на К.  Иречек са брат и
сестра. А К. Иречек по майчина линия е внук на големия славянофил Павел Йозеф
Шафарик, автор на знаменитото изследване „Славянски старини”. Може да се каже, че
семейната среда е първият и най-важен фактор, който обуславя формирането на
мирогледа на братята Шкорпил, интереса им към славянския юг, към музейната и
научната дейност.

Братя Шкорпил завършват гимназия в гр. Пардубице, а висшето си образование
получават в Прага. Хермин Шкорпил учи в Природоизпитателния отдел на
Политехническия институт, а Карел завършва математика в Карловия университет.
След дипломирането си в Чехия Х.  Шкорпил идва в България през 1880  г.  и на 22
години започва работа като учител в Пловдивската мъжка гимназия. Градът го пленява
с богатството на археологически паметници и с флората на Южна България. Затова
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седем от учителските си години посвещава на този град (1880-1881 и 1894-1900 г.).
След това по собствено желание се премества в гимназиите в Сливен (1881-1886 г.), в
София (1886-1894 г.), в Русе (1900-1904 г.) и във Варна (1904-1906 г.). Брат му Карел
също живее и работи в няколко български града, за да има възможност да опознае
страната, природата й, археологическото и историческото й минало, пъстротата на
народната култура и етническия състав на населението. Той преподава математика,
география, технически науки и рисуване в гимназиите в Пловдив (1882-1886 г.), Сливен
(1886-1887 г.), Варна (1887-1888  и 1894-1915 г.), Русе (1888-1891 г.) и Велико Търново
(1891-1894 г.).

От 1894 г. той живее във Варна. Сам проектира къщата, в която живее със
семейството си и с брат си Херменегилд. Домът им е все още запазен и се намира на
сегашната улица „Братя Шкорпил” № 20 в черноморския град1. По времето, когато
братята Шкорпил живеят тук, къщата има голям двор, с добре уредена градина, с много
цветя и храсти с малини и цариградско грозде. К. Шкорпил сам засажда някои храсти и
смокинята в двора. Няколко години той е почетен консул на Чехословакия във Варна и
от 1926 до 15 март 1939 г. сградата е седалище и на Чехословашкото консулство2.

Братя Шкорпил са с особени заслуги за националната ни история. Още с
пристигането си в България те са запленени от красотата и голямото богатство на
исторически и културни паметници по нашите земи и посвещават живота си на тяхното
откриване, описание и запазване. Х. Шкорпил работи в България 43 години, а К.
Шкорпил – 62 години, 50 от тях във Варна. Най-голям е интересът на Карел Шкорпил
към древните български столици Плиска и Преслав, както и към В. Търново. Това го
отвежда в гимназиите във Варна и В. Търново, където преподава едновременно
математика и география. Той учителства в България 33 години. През 1898 г. в сп.
„Известия Русского археологического института в Константинополе” братята Шкорпил
публикуват тезата си, че не Преслав, а Плиска е първата българска столица. К.
Шкорпил започва проучване на В. Търново през 1893 г. и изработва „План на старата
българска столица Велико Търново”.

Братята-чехи работят честно и безкористно, всеотдайно за издигане на едно по-
високо, европейско равнище научното дело на „своето ново отечество”. Интересите им
са много разностранни – проучват всичко, което смятат важно и любопитно за
България. Проявяват интереси в почти всички направления на новосъздаващата се
след Освобождението българска наука – история, археология, етнология, география,
природни ресурси, епиграфика, архитектура, фолклор.

Хермин Шкорпил като човек, свързан с природните науки изучава и флората,
пещерите и някои природни феномени на България. В негова чест някои видове
растения носят името му. В чешката илюстрована общообразователна енциклопедия,
известна под името „Отов научен речник”, още през 1906 г. пише за Х. Шкорпил:
„Занимава се с ботаническото изследване на България и в негова чест са наречени
няколко вида растения от България.” Освен това издава геологическа карта на Източна
Румелия (1882 г.), изследва „Изкопаемите богатства в България” (1884 г.) и в Одеса
издава „Доисторические памятники Болгарии” и т. н.

Двамата братя толкова много обикват България, че когато говорят за нея, я
наричат “страната ни”: „Кой не е виждал изкуствените могили – тези любопитни
паметници из всичките краища на страната ни?”  За тях Варна е „града ни”,  а
народните песни – „напевите ни”. За това свидетелстват и спомените на архимандрит
Инокентий Софийски, с когото те работят във Варненския музей: „Те двамата
пребродиха България надлъж и нашир за изучаването й в археологично, географско,
историческо и етнографско отношение, като написаха и издадоха и поотделно и наедно
редица монографии.” В увода на проучването си „Паметници из Българско” те пишат:

1Скружни, Л. Братя Шкорпил – живот и произведения на учените-музейници. – В: Шкорпил.
Известно и неизвестно. Варна, 2009, с. 12-16
2Стоева, Хр. Чехи и чешки възпитаници във Варна. Варна, 1997, с. 108
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„Почваме издаването на нашите по-нататъшни изследвания, като имаме единственото
желание, щото паметниците из българско да подействат за пробуждането на почитание
към родните старини, които са непосредствени свидетели на народната история и
народното съществуване.”

В България те идват като млади учители по естествени науки и математика, но
постепенно се преквалифицират в професионални археолози, етнолози, историци. В
продължение на над 50 години публикуват самостоятелно или в съавторство около 150
научни труда, предимно на български език, но и на чужди езици – чешки, немски, руски
и др. Хермин и Карел Шкорпил работят поотделно, но поддържат постоянна връзка
чрез писма. Затова и е трудно да се отдели дейността на двамата братя. Почти всички
техни изследвания и публикации между 1887-1923 г. са писани заедно и са подписани
„Х. и К. Шкорпил”, „Братя Шкорпил” или само „Шкорпил”.

С имената им се свързват всички най-ранни проучвания по българските земи.
Много паметници от богатата духовна и материална култура на нашия народ са открити
от тях. Може да се твърди, че нито един български археолог не може да отмине техните
изследвания. Всички археолози – поколение след поколение се базират на
наблюденията и резултатите на Х. и К. Шкорпил, които са извършвани с вещина, с
методическо съвършенство за своето време и отлично документирани3. Техните
описания, рисунки, скици и планове са направени с възможната точност4. Те са не само
откриватели и изследователи на българските старини, но и упорити радетели за
тяхното трайно запазване за идните поколения.

В Старозагорско вниманието на Карел и Хермин Шкорпил е привлечено от
тракийската и антична крепост на височината „Градище”. Калето, което се намира на 2
км южно от с.  Главан,  Община Гълъбово.  Местното население я нарича и с името
„Балзена”. В края на ХIХ в. братята Шкорпил правят първите подробни описания на
крепостта. Те дават и първия й план, с приблизителни размери. Според тях, яките
укрепителни стени, подсилени от няколко кръгли кули са свидетелство за значимостта
на крепостта, за административните и отбранителните й функции. Това им дава
основание да предположат, че тук се е намирала столицата на келтите Тиле (Тилис).
Важно е и сведението за няколко монети, намерени в крепостта, сред които и една
медна монета на Юстиниан I (527-565). Извършените през следващите години научни
проучвания и проведените през 1992 г. археологически разкопки не потвърждават
всичките предположения на братя Шкорпил, направени въз основа на теренни
наблюдения, но техния принос се състои в това, че те за първи път описват крепостта и
обръщат внимание на специалистите за съществуването на този исторически паметник
в българските земи.

Археологическата дейност на К. и Х. Шкорпил е огромна и всеобхватна – както по
обем, така и в хронологично отношение. Обект на техните проучвания са всички епохи
– от праисторията, през античността и средновековието, историческите събития и
паметници от ХV-ХVIII в., като стигат до първите десетилетия на ХХ в. Може би заради
това и днес почти няма статии на български археолози, които да не споменават по един
или друг повод публикации на братя Шкорпил.

След като завърши  учебната година те тръгват по предварително избран
маршрут, да проучват скални образования, пещери, исторически паметници. Пътуват из
цялата страна с кола, на кон, с магаре, пешком, спят където и както намерят, но
изследователската им дейност не ги изморява. Те са изключително трудолюбиви,
работят с невероятен ентусиазъм и всеотдайност. Неудържимият им стремеж към
проучвания обсебва цялото им свободно време. Като високо интелигентни хора те
притежават и ярко изразено чувство за хумор. Братята Шкорпил са изключително

3 Минчев, А. Братя Шкорпил и началото на християнската археология в България. – В:
Шкорпил. Известно и неизвестно. Варна, 2009, с. 28-41
4Миятев, К. Научното дело на Карел Шкорпил. – В: Изследвания в памет на Карел Шкорпил.
София, 1961, с. 9
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общителни хора. При намирането, а после и при изследването на всеки обект, търсят
връзка с местните хора, обсъждат находките, както и фактите, свързани с тях,
уточняват истинността им и търсят подкрепата на хората за събирането на нови факти.
Общуването с местното население често се превръща в увлекателни беседи за
историята и за съвременността. При многобройните си ежедневни контакти с
българското население, те оставят отлични впечатления у своите събеседници със
своята ерудиция, професионализъм, но и човешко отношение.

В почти всяко българско селище те имат сътрудници, с които поддържат и
писмовна връзка. Така напр. в гр. Стара Загора техен сътрудник е Георги Ружески5.  В
писмо от 10 август 1901 г. до Карел Шкорпил той с нескрито удовлетворение докладва,
че е изпълнил молбата му, да издири и запише за него сведения за могили и суеверни
народни приказки от Хасковско6.

Хермин Шкорпил като председател на Археологическото дружество във Варна
води огромна кореспонденция с цел популяризиране дейността му. До 1921 г. броят на
ръкописно написаните писма надхвърля 10 000. Първото писмо, написано на машина е
от 1922 г. Писмата му са на български, чешки, немски и др. езици и ги адресира до
различни институции, институти, научни специалисти от България и чужбина.

Сътрудник на Шкорпил в гр. Трявна е Б. Даскалов. Негов учител в гимназията във
В. Търново е бил Карел Шкорпил. Но тъй като двамата братя често ги объркват,
понякога се стига и до комични ситуации. В спомените си Б. Даскалов пише, че през
месец август 1919 г. заедно с архитект А. Рашенов решават да уредят музей на
пластичните изкуства (дърворезба, църковна живопис) в Трявна. За компетентен съвет
по музейно дело се обръщат към председателя на Варненското археологическо
дружество. „Аз изявих своето съмнение, дали ще ми отговори, на което Рашенов с най-
голяма увереност каза, че непременно ще получа отговор. Писменото ми запитване
отправих до Г-н Шкорпил с боязън, че ще сторя някоя грешка, която ще ме изложи в
лицето на големия учен. Какво бе удивлението ми, когато на четвъртия ден от
запитването получих отговор с писмо от 4 пълни страници… Така кореспонденцията ни
следваше непрекъснато до края на учебната година, натрупаха се куп въпроси, на
които разрешението можеше да стане само, ако Шкорпил непосредствено  проучи
обектите. Поканих го да навести Трявна. В средата на август 1920 г. в двора у дома
влезе един странник сух, слаб, не висок, с очила, които закриваха дълбок проницателен
поглед на ясни очи. Не подозирах, че това е Шкорпил, понеже не бях го  виждал. Когато
при ръкуването ми откри името си, аз се смутих – „Да Херминий Шкорпил”, - добави
весело той, - „а не Карл, който Ви е бил учител в Търново, както мислехте до тоя
момент… Затова не ме познахте.”

Останах учуден; и до сега не мога да си обясня, защо Херминий Шкорпил  ме
оставил да не ми съобщи, че не той ми е бил учител. Защо почти една година време аз
съм се обръщал в писмата си към него, като към мой бивш учител, без да ме поправи!
Х.  Шкорпил дойде в Трявна съвсем безшумно;  задържах го у дома цели 15  дни,  дни
използвани от учения археолог в обиколки и проучвания, за които той беше си
предварително начертал план.”

Както винаги за всяко свое пътуване Хермин и Карел Шкорпил се подготвят най-
старателно, имат идея, какви паметници трябва да търсят, правят си планове, свързват
се със свои сътрудници и с местното население. В Трявна, а и в други селища, които

5Манкова, Й. Извори за българската фолклористика в личния архив на Карел Шкорпил. – В:
Шкорпил. Известно и неизвестно. Варна, 2009, с. 60; Възможно е неправилно да е изписана или
разчетена фамилията Ружески – Русески. Георги П. Русески е прогимназиален учител и
фолклорист от Стара Загора. Сътрудничи на сп. „Знание” и публикува народни песни. ; За
Георги П. Русески виж: Димитрова, С. , С. Маринова, С. Василева, М. Николова. На този
ден… (130 години от живота на Стара Загора). Стара Загора, 2009, с. 66
6 Научен архив на БАН, ф. 165, оп. 1, а. е. 215, л.1
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посещава Х. Шкорпил оставя отлични впечатления у хората, с които контактува.
Съвременниците го определят като „благ по душа човек”7.

И брат му Карел Шкорпил използва всяка свободна минута извън училище за
проучване на старините по българските земи. Внучката му Мария Хермова разказва,
как дядо й, търсейки първата българска столица преминава пеш, на магаре или със
случайни превозни средства разстоянието от река Дунав до Балкана, мери с крачки и с
един най-обикновен метър… Той често посещава старините край село Абоба (днес гр.
Плиска). Една от най-големите му заслуги е, че той пръв открива и доказва, че първата
българска столица е Плиска при село Абоба. Мария Хермова си спомня, че щом
свършела учебната година дядо й наемал някое магаренце и обикалял България. Баба
й, която добре го познавала, му приготвяла няколко пощенски картички с надписан
адрес и текст „Добре съм”.  Трябвало само да ги пусне в пощата.  Но след два месеца
той се връщал с тях и признавал: „Е, щом не съм ги пуснал, значи съм бил добре.”8

Карел Шкорпил пътува много из България, посещава много големи и по-малки
селища, осъществява контакти с местното население. Така например многократно
отива до местността „Чудните скали” край днешното с. Аспарухово, Варненско. Може би
до известна степен К. Шкорпил е кръстник и дава идеята за съвременното име на
селото. Преди това то се е наричало с. Овчага, а след това – с. Ченге. Когато в
началото на 20 в. Шкорпил идва в селото, в разговор той отбелязва, че „ченгени си
приличат като братя, те са смугли, скулести, тънконоги и навярно са далечни потомци
на аспаруховите българи”. Затова през 1934 г. селото е преименувано на Аспарухово.

През 1887 г. Карел Шкорпил за първи път идва във Варна, назначен е за учител в
Мъжката гимназия и остава свързан с града до края на живота си.  Той поставя
основите на музейната сбирка към гимназията. Но за съжаление през следващата
година той трябва да напусне Варна и се връща тук през 1894 г., като заработва с нова
енергия и непреклонност за създаването на Варненския музей. През 1904 г. в града се
установява да живее и Х. Шкорпил. За братята Шкорпил изборът на черноморския град
за постоянно местожителство не е случаен, за тях “Варна е имала най-славната
история между всичките днешни градове.” „Тя е била най-важният пункт на Западното
черноморско крайбрежие от устието на Дунава до Босфора”, а нейната висока култура
„е заровена до 8 метра дебели пластове на сегашния град”, пишат те. Но братята
установяват и лошото състояние на старините в града и селищата в Североизточна
България и поставят въпроса за тяхното опазване и съхраняване.

Затова и една от първите задачи на варненския учител Карел Шкорпил е
създаването на археологическо дружество и на музей в града. На 12 декември 1901 г.
се основава Варненското археологическо дружество. А негова основна задача е
събирането на експонати за един бъдещ музей, който да има три отдела:
археологическо-исторически, народописен /етнографски/ и природен. През месец март
1902 г. на заседание на Варненския градски съвет е взето решение във Варна да се
уреди: “1. Един музей, в който да се събират: а/археологични материали; б/ Материали
за антропология и етнография на сегашното население...” На 5 юли 1902 г. общинският
съветник д-р Йонас Басановичюс /лекар – литовец, който работи във варненската
болница/ прочита проекто-устава на Варненския Археологически и Етнографски
музей.

В първия „Годишен отчет на Варненското археологическо дружество” през 1906 г.
са изяснени целите, които си поставят създателите на музея и какви предмети са
събрани за бъдещата експозиция. Специално за Етнографския (“Народописен”) отдел е
отбелязано, че „ще бъдат бъдат изложени разни народописни предмети (носии,
бродерии, уреди и др.) из окръга.” През същата година Захари Холевич, известен
земеделец в Добруджа и собственик на чифлик в Каварненско, но и сътрудник и
приятел на братята Щкорпил, оставя на съхранение в „Народописния отдел” на

7Церов, Ив. Спомени и бележки. София, 1935, с. 72
8Христова, Д. На дядо Карло дължа живота си. – в. Черно море. Варна, 28.06.1999
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бъдещия музей една много ценна ритуална чаша,  „снабдена на дъното с едно въртящо
търкалце с птичи фигурки.”9

Интересен е произходът на тази чашка (тасче) и съдбата й, затова тук ще се
спрем по-подробно  на описанието на този твърде любопитен ритуален съд. Подобни
сребърни тасчета се съхраняват във фонда на Националния етнографски музей в
София под инвентарен № А-48; № 23998 (съдът е от София) и № 26845 (съдът е от
Самоков)10.

За първи път тази красива ритуална чаша е упомената през 1906 г. в I Годишен
отчет на Варненското археологическо. В инвентарната книга на Варненския музей (от
1911 г.) етнографските предмети са записани в IV отдел. Под № 1 е инвентирана
„посребрена чаша, диаметър на устието 16 см., с изображение на елен и птица
(изчукани)”, с височина 4-5 см., а под № 18 – „чашка, 3 см височина, диаметър 12 см на
устието, с подвижни птички на дъното”. И двете чаши са предадени от З. Холевич.

А в инвентарната книга „Етнография” на Варненския музей, която започва да се
води от 1924 г., под № 74 и №75 са записани две сребърни тасчета. Отбелязано, че те
са закупени през 1922 г. от Захари Холевич. В тази книга двете ритуални съдчета са по-
подробно описани.  Но има и известно разминаване в информацията за съдчетата и
тяхната украса (птици, елени, сърни, размери на съда). Тасче № 74 е „сребърно, с
диаметър на отвора 12 см и е с изпъкнало дъно, което е покрито с кръгова бронзова
пластинка, закрепена с ос за съда. Отвътре съдът е украсен с гравирани орнаменти.
Бронзовата пластинка има следи от позлатяване. Тя е подвижна и украсена с релефни
изображения на елен и 3 сърни и цветя. По периферията на бронзовия кръг има шест
подвижни оси, които завършват с по една птица (3 петлета и 3 пилета). Оста, която
прикрепя бронзовия кръг към съда, също завършва с петле. При движението на
пластината около централната ос, изменят своето положение и другите оси; така се
мени и положението на птиците. По различното положение на птиците се е гадаело за
щастието на младоженците. Тасче № 75 също е сребърно, диаметърът на отвора му е
16 см. Дъното е кръгло, изпъкнало, с диаметър 7 см; върху него има релефно
изображение на бягащ елен. „Вътрешната страна на съда е разделена на 8
пирамидални полета, във всяко от които има по една птица с разперени крила.
Изображенията са изпъкнали (релефи) и са изработени чрез пресуване (от калъп).
Употребяван е при сватба.”

И двата съда са от Котел и са свързани със сватбените обичаи. Карел Шкорпил
проявява специален интерес към тези ритуални тасчета и затова пише писмо до
сътрудника на Варненския музей в гр. Котел – В. Георгиев за повече информация. През
1922 г. Шкорпил получава две подробни писма от Котел, в които са описани две
подобни чаши, позлатени отвън и отвътре. Едната чаша по стените „има фигури на
пилета и други животни, а в средата един сребърен рогач в седящо положение. Рогачът
се върти около една ос, но върти се и неговата глава.”  В неделя вечер след венчавката
в чашата поставят златни и сребърни дарове, „като са гледали към коя фигура е
обърната главата на елена. от посоката на главата и фигурата, към която е обърната са
правели разни тълкувания.”11.

Друго семейство от Котел притежава една по-малка сребърна чаша, по стените й
има пилета, „а в средата на една ос свободно се движи едно разперено гълъбче. С тази
чаша младоженецът е черпил сладка ракия в понеделник след венчавката.” В. Георгиев
завършва писмото си: „Засега тия сведения мога да ви дам г-н Шкорпил. Ако нещо
друго Ви интересува или Ви е недобре изяснено, моля съобщете ми, съм във ваши
услуги… Ваш сърдечен поздрав от В. Георгиев.”12

9 I Годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1907, с. 41 – 42
10Царева, Ю. Из личната кореспонденция на Карел Шкорпил.- Българска етнология, бр. 3, 2006,
с. 98-104
11Научен архив на БАН, ф. 165, оп. 1, а. е. 75, л. 1-2
12Научен архив на БАН, ф. 165, оп. 1, а. е. 75, л. 1-2
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По-често се пише и говори за търсенията и успехите на К. и Х. Шкорпил в
областта на археологията, но те като истински учени-енциклопедисти проявяват
интерес и към българските старини от по-късно време, към етнографското богатство на
българския народ. Затова и съвсем не случайно още през 1907 г. във Втория си
Годишен отчет  Настоятелството на Варненското археологическо дружество отправя
„Позив за събиране носии и др.” до кметовете на общините във Варненски окръг, който
звучи актуално и в нашето съвремие: “Предмети, които са веществени изрази на
народни чувства и мисли и които са били от важно значение в чисто патриархални
народни обичаи, вече са на загубване; само в най-затънтените села и то тук-там, още
се пазят и тачат; а колкото се отнася до българската народна носия, тъй разнообразна,
тъй пъстра и тъй красива, с болка на сърце трябва да се признае, че след няколко
години нада ли ще има помен от нея, тъй като модата, грозния враг на всичко чисто
народно, нашенско хубаво, от градовете вече се е прехвърлила и в селата, за да го
изтика и от там. Предметите, свързани с обичаите на народа ни, носията изразяват
най-добре обичаите, вярата, работата на народа през известно време от неговото
развитие; от тука тяхното грамадно значение за науката, която някога, след години,
когато, може-би, нас не ще ни има, връх тех, като от свидетели, макар неми, ще
възобновява миналия живот в неговите вяра, обичаи и работа... Умоляваме Ви да се
потрудите да намерите в пълен вид една мъжка и женска носия от Вашата община, а
така също и от тези предмети, които се тачат като свързани с народни обичаи...”13.

Във фонда на Варненския музей са записани много етнографски експонати:
накити (пафти, колани, огърлици, пръстени, гривни, обици, кръстчета – висулки, накити
за глава, верижки), амулети, иконки, метални кутийки, чашки, лъжички, катинарчета,
медни съдове (менци, сахани, тави, тенджери, тигани, кани), бъклици, хурки, дървени
народни календари, възглавници, престилки, сватбени кърпи, салтамарки, пешкири,
керамични съдове (панички, гърненца, стомнички, кюпове за туршия, гювечи),
просфорници от дърво и варовик, ножици, дилафи, хромели, муски за здраве, дървени
налъми със седефена инкрустация, джобни и стенни часовници, гребенчета, солници,
стари снимки и т.  н.  Направени са рисунки на предметите или на елементи от тях.
Отбелязано е от кого са подарени или закупени.

В библиотечния отдел на музея са вписани книги с етнографска тематика на
български, гръцки, немски, френски, сръбски и руски езици – няколко тома от Сборник
за народни умотворения, книгата на И. Титоров „Българите в Бесарабия”, на Ст.
Веркович „Веда Словена”, на Атанас Манов „Потеклото на гагаузите и техните обичаи и
нрави”, „Описание на гр. Варна” и др. Във фонда на Етнографски музей-Варна се
съхраняват три книги от личната библиотека на Карел Шкорпил: проучването на Ян
Михалко от Словакия „Наши в България. 50-годишният им живот, работа, песен и
обичаи”14; „Чуждестранна търговия на България. В годините на криза и конюнктура.
Годишен отчет на Чешко-българската стопанска камара в Прага, 1936/1937 г.15;
„Народите на Средна Азия специално на територията на Русия” на Емануел Файт16.
Тези книги са още едно свидетелство за разностранните интереси на собственика им.

На 11 юни 1906 г. в сградата на Девическата гимназия в черноморския град
тържествено е открит Варненският музей. Създателите му – братята Шкорпил оценяват
своето дело така: „Без шум, тихо, уредихме това полезно културно учреждение, което
прави чест на Варна!... Нека варненският музей, тоя светилник на нашия хубав
черноморски край пръска светлина върху нашето тъмно минало, нека озарява умовете
ни, нека буди и крепи надеждата и гордостта ни!”17.

13II Годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908, с. 78
– 79
14Mihalko Jan. Nasi v Bulgarsku. Мейава, 1936
15Zahranicni obhod bulharska. Прага, 1937
16 Fait Em., PhDr. Stredoa sijasti narodove, zvlaste v uzemi ruskem. Прага, 1910
17Шкорпил. Какво може да се види във Варненския музей. Варна, 1922, с. 5
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На страниците на „Паметна книга на Варненския музей” (Книгата  за впечатления)
многобройните посетители – българи и чужденци, изразяват своето уважение и
преклонение към делото на двамата братя Хермин и Карел Шкорпил: „Варненският
археологичен музей е не само един значителен институт за проучване на българското
минало – той също е символ и въплощение на чешко-българското братство, защото е
дело на двама благородни и учени чехи, посветили целия си живот на България. Варна,
22.07.1925 г.” На 6 юни 1915 г. по време на гастрол във Варна на първите артисти на
Народния театър музеят е посетен от Адриана Будевска, В. Кирков и други артисти,
които пишат в книгата: „Искрено благодарим на неуморния г-н Шкорпил, без когото
музеят би бил мъртъв!”  На 9  юли 1929  г.  музеят е посетен от Христина Морфова и
Людмила Прокопова.

Ученици от III Софийска мъжка гимназия пишат, че са „възхитени от прием,
уредба и чистота. Всичко това се дължи на великана г-н Шкорпил, който не е жалил ни
труд, ни спокойствие, за да реализира тая великанска работа.”; „Хвала на инициаторите
и устроителите  на подобни исторически огнища!” /подпис, 7.07.1911 г./; „Само хора с
твърда воля, обширни археологически и научни познания и безгранична любов към
науката, създават неща като археологическия  музей при Държавната   девическа
гимназия в гр. Варна. Хвала и чест на творците! /13.07.1922 г./”.  Ще цитирам и едно
съвсем естествено възхищение на посетителка на музея: „Посетих Варненския музей и
случайно се запознах с господин Карел Шкорпил, един от основателите на музея. Колко
съм доволна! 25.04.1930 г.”

Посетителите не пестят хвалебствените думи: „До сега само чехи-славяни са
дали най-голям труд, постоянство за уреждане на исторически културни институти.
Хвала им! Братя Шкорпил са светила по българската старина във всяко отношение.
/7.08.1925 г., подпис/”; „На 21 май 1926 г. посетих музея на уважаемите доблестни братя
Шкорпилови – заедно със 70 ученички и ученици от Карнобатската непълна смесена
гимназия. Не можем  да изразим своите чувствования от видяното. Поклон пред
колосалното дело на неуморимите му работници! За българското общество братя
Шкорпил трябва да бъдат СВЕТЦИ!”  /подпис на ръководителя на екскурзиантите/.

В богатия архив на К.  Шкорпил,  съхраняван в БАН и в архивния фонд на
Варненското археологическо дружество, съхраняван в Държавен архив – Варна има
много документи, писма, в които има описания на обичаи, предания, спомени и
произведения на народното творчество, които свидетелстват за сериозния научен
интерес на братята Х. и К. Шкорпил към българската традиционна култура. Във фонда
на Археологическото дружество им информация за някои варненски села – Аспарухово,
Бозвелийско, Градинарово, Чернево, Звездица, Добрина, Девня (днес гр. Девня),
Кестрич (днес кв. Виница на гр. Варна) и др. В писма на свещеника от с. Кестрич са
описани няколко обичая на гагаузите – „Германчо”, „Джамали”, „Еньовден” и др. В
архива се съдържат сведения за някои архитектурни паметници на гр. Варна, за
първото българско училище, за църквите, „за някои стари варненски фамилии” и т. н.18.

Богат е архивът на Карел Шкорпил, отнасящ се до българската народна култура,
съхраняват в БАН19. В него има писма, документи, изследвания и на брат му – Херман.
Една част от своите проучвания двамата братя въвеждат в научно обръщение чрез
публикациите си, а останалата част може да служи като основа за много етнографски
проучвания. Тя е свидетелство за широката култура, за многостранната личност, за
ерудицията на големите учени Херман и Карел Шкорпил.

18Държавен архив – Варна, ф. 91, оп. 1, 2; Димитрова, Н. Преглед на архивния фонд
„Варненско археологическо дружество” – ИНМВ, т. Х /ХХV/, Варна, 1974, с. 272-284
19Манкова, Й. Архивът на Карел Шкорпил – извор за българската етнография. – В: Тракиецът и
неговият свят. София, 1997, с. 31- 43; Манкова, Й. Архивът на Карел Шкорпил – извор за
българската етнография. – В: Културната интеграция между чехи и българи в европейската
традиция. София, 2000, с. 203-213
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Особено място в архива им заемат събраните предания, сведения за
местности, старини, крепости, мостове, манастири – Предание за с. Теке Козлуджа /с.
Избул, Шуменско/, за Демир Боба-теке /Демир Баба-теке/, за Петрич кале, за „Русен
камък”, за с. Кестрич, Варненско, за могилата „Каба юк” /„Кабаюк”, Кабиюк, с. Върбак/,
Шуменско, за местността „Канджа”, за „Турна тепе”, Варненско, за „Герлово”, за
възвишението „Стана”, наречено на името на Стана-мома от с. Николаевка, Варненско
и др.20

В научния архив на отдел „Най-нова история” на Регионален исторически музей-
Варна се съхранява част от архива на Варненското археологическо дружество и на
Варненския музей. Тук се намират ръкописните бележки на български, чешки и френски
език на Хермин Шкорпил за Добруджа, проектът за воденица на Андрей Ил. Шотов на
река Девня в местността „Буджака”  от месец ноември 1921 г.  Той си прави записки за
основните поминъци на населението – земеделие и скотовъдство, за чешми, кладенци,
извори, стари и нови имена на селища в Добруджа, за населението на някои села,
преселвания, занаяти, стари къщи. Записал е някои сведения на пътешественици и
учени, които през ХVIII – XIX в. посещават Добрич, Варна, Балчик и други селища в
Североизточна България. Той се интересува от Черноморското крайбрежие,
манастирите „Св. Димитър” и „Св. Константин”, пристанищата на гр. Варна и Каварна,
Евксиноград. Събира изгледи от гр. Варна - „Римската кула” и „часовниковата кула
/види се, която се намирала на Преславска улица срещу Балък пазар, съборена през
1828 г./”, хановете на Варна, фаровете /маяците/ по морския бряг, „соленото езеро
Тузла”, местността Батова, нос Калиакра, пазари, търговия, населението на гр. Добрич
и т. н.

В известията на Варненското археологическо дружество и в някои от годишните
отчети на дружеството със съдействието на братята Шкорпил се печатат материали с
етнографски характер. В статията си „Обяснение към плана на гр. Варна” Хермин
Шкорпил дава сведения за архитектурни паметници в града – черкви, джамии, училища,
названия на улици, махали, чешми, градския часовник, пристанището, воденици и т. н.
Атанас Манов пише за „Обичаите на гагаузите във Варна”, а д-р Хр. Докторов за
„Заешка игра” на гагаузите в Добрич”. Има статии със сведения за чешмите в гр. Варна
/Богдановата чешма, чешмата-паметник в центъра на града/, за църквите във Варна, за
Приморската градина, за населението на с. Кестрич, на с. Чаушкьой /днес с. Генерал
Кантарджиево, Варненско/, на гр. Провадия, на Нови пазар; поверие за един дъб до с.
Франга /с. Малка Франга, Яребична/, Варненско; джамалски празник в с. Чаушкьой;
гагаузка песен за обсадата на гр. Варна в 1828 г.

Братята Карел и Херман Шкорпил събират много снимки, свързани с
архитектурни паметници на гр. Варна, изгледи от града и околностите му, селища по
Черноморието, в Добруджа и от много български села и градове. В отдел „Най-нова
история” към Регионален исторически музей - Варна се съхраняват плаки със снимки,
някои от които са с етнографска тематика. Заснети са различни моменти от
селскостопанския труд, стари селски и градски къщи, църкви, занаятчийски
работилници, мелници, мандри, кладенци, пазари, селяни в традиционни народни
носии, накити, строителни обекти, стоеж на жп-линия, сушене на риба, улици, сгради,
паметници в гр. Варна и други български градове.

Братята Шкорпил създават и богата колекция от оригинални снимки, за фонда на
Варненския музей. Документирани са основни дейности, свързани с поминъците на
българите – жътва, камили по време на жътва в Добричко, вършитба, харман в
Добруджа, отвяване на жито на хармана, гроздобер в Евксиноград и в с. Кестрич /днес
кв. Виница на Варна/, доене на овце във варненско село, стригане на овце,
каракачанска мандра в Балкана, преглед на добитък при покупка, пазар на добитък,
пазар в Добрич. Има фотоси със заснети селски хора в с. Кестрич и в с. Ново село /днес

20Манкова, Й. Извори за българската фолклористика в личния архив на Карел Шкорпил. – В:
Шкорпил. Известно и неизвестно. Варна, 2009, с. 42-65
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гр. Дългопол/, селяни от Варненско, турска носия. Заснети са много от емблематичните
за гр. Варна сгради и събития - старите морски бани, 1892 г.; Девическата гимназия;
Варненското пристанище; „Прокопаване на канала, съединяващ морето и езерото”;
пивоварната фабрика „Галата”; „Детския санаториум край Варна”;  манастира в
местността „Св. Константин”; парка на двореца Евксиноград; занаятчийската изложба
от 1926 г.; празнуване на Богоявление /Йордановден/ във Варна и др.21.

Хермин и Карел Шкорпил създават малка колекция от български традиционни
предмети в Регионалния музей в гр. Високе Мито, Чехия, които се съхраняват там и до
днес. Периодично братята Шкорпил изпращат или занасят в музея – накити, керамични,
медни и дървени съдове, шевици, тъкани, носии и части от български носии. Големият
изследовател и познавач на делото и трудовете на братята Шкорпил – проф. Лудвик
Скружни публикува три глинени стомни – ракийници, които през 1888 г. Херменегилд
Шкорпил подарява на тогавашния Градски музей във Високе Мито22.  Тези предмети,
които са част от българския бит и култура и все още се съхраняват в музея, до известна
степен свързват родното място, родината – Чехия на братя Шкорпил с тяхното „второ
отечество” – България.

Освен професионалната дейност, която братята Шкорпил вършат като хора на
науката, те намират време и за много обществени инициативи23. К. Шкорпил през 1894
г. е един от съоснователите на Варненското туристическо дружество, наречено
„Дармаданци”. По това време все още никъде в България няма организирани туристи.
Съмишленици в това начинание са повечето учители от Мъжката гимназия, лекари и
изобщо интелигенцията на града. Но освен туристи, те са и ценни помощници на
Шкорпил за събиране на материали за бъдещия музей в гр. Варна. Правят се
туристически излети до Побитите камъни, Аладжа манастир, Девненските извори,
устието на река Камчия, „Чудните скали”, недалеч от с. Аспарухово, Варненско, до гр.
Балчик, нос Калиакра и до други забележителности в Североизточна България.

Братя Шкорпил ратуват за запазването на гората край скалния Аладжа манастир
и успяват да я спасят. Противопоставят се на идеята на правителството през 1921 г. да
се създаде село от българи-изселници край днешния курорт „Златни пясъци” и
спасяват от изсичане чудесната природа край плажа. Те оценяват значението на
морето за града и предлагат да се направи курорт в местността „Узун кум” (Дълъг
пясък; днес „Златни пясъци”). Те ясно съзнават и се стремят да внушат на варненската
общественост, че бъдещето на града е свързано с туризма. Още през 1915 г. те
прокарват идеята си за изграждане на морски санаториум и летни жилища в тази
местност. С акт на 7 юни 1915 г. гората в района е предоставена за нуждите на
Археологическото дружество във Варна и „160 дка морски пясък и 5 дка езерца”.
Шкорпил упорито отстояват идеята „Узун кум” да стане курорт.  През 1924 г. К. Шкорпил
успява да убеди комисията на „Морския сговор”, чийто председател е кметът на Варна,
Петър Стоянов, че това е най-подходящото място за тази цел. Пред комисията той се
навежда, грабва шепа пясък и казва: „Вижте, колко чист и жълт е пясъкът! Това е
„златен пясък”. Буренакът може да се очисти за 2-3 дни.” За първи път Карел Шкорпил
нарича плажа „златен пясък” И така символично дава името на бъдещия курорт „Златни
пясъци”.

През 1934 г. управителният съвет на Археологическото дружество решава да се
облагородят и разкрасят някои от по-известните исторически местности в околностите
на града. Създават се няколко акционни комитета. Един от тях има задачата да
благоустрои местността „Узун кум”. Тук има рядко срещаното съчетание от море, ивица
златист пясък, вековна гора, чудесна растителност, мек и приятен климат. Всичко това

21Снимките се съхраняват във фонда на Музея за история на гр. Варна
22Скружни, Л. Българските стомни ракийници в колекцията на Регионалния музей във Високе
Мито, Чехия. – В: Делници и празници в живота на българина. Варна, 2006, с. 81-87
23Мирчев, М. Карел Шкорпил като музеен деятел и общественик. – : Изследвания в памет на
Карел Шкорпил. София, 1961, с. 15-23
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е твърде благоприятно за развитието на курортното дело. К. Шкорпил оценява
мястото като едно от най-красивите по черноморското крайбрежие и прави пророческо
изказване: „Един ден то ще бъде един от най-привлекателните кътове за почивка не
само за български, но и за чуждестранни летовници.”

В изработения проект се предвижда изграждането на пътна мрежа , която да
свързва с.  Кестрич (днес кв.  „Виница”  на гр.  Варна)  с Аладжа манастир и „Узун кум”  с
местността около манастира „Св. Константин” (днес курорта „Св. Св. Константин и
Елена”). Трябва да се осъществят пътни връзки с многобройните обекти в района –
извори, чешми, природни и исторически забележителности. Проектира се изграждането
на бюфет, на няколко стопански постройки, на електрическа централа. Отредени са
площи  за парк, овощни и зеленчукови градини, за разсадници, цветарници и др. През
1935 г. се пристъпва към осъществяване на проекта. Археологическото дружество,
подпомогнато от варненската община и от държавата, построява бюфет, оформя
парковото пространство около него, прокарва водопровод. За целта се използват
местни извори, изгражда се електроцентрала, жилища на управителя, градинаря и за
временните работници, стопански постройки и т. н. Създават се овощни и зеленчукови
градини, лозя, цветарници, разсадници. За кратко време се отводняват блатата, а за
прочистване на гората от змиите се докарват таралежи от Албания24. През 1936 г. се
открива хижата, наречена „К. Шкорпил” в тогавашния парк „Обединена България” в
местността „Узун кум”.

К. Шкорпил е един от основателите на „Морския сговор” с цел изучаване на
морето и дейностите, свързани с него. Става инициатор за създаване на Морски музей
във Варна, чийто пръв уредник е самият той. Той работи заедно с полковник Петър
Димков за изграждането на парк-паметника „Вл. Варненчик”. За стореното от него за
музея в деня на откриването му К. Шкорпил е награден с най-високото отличие на
Полша – ордена „Полония реститута”. Макар че не е ловец, с цел опознаването на
природата и животинския свят става член на ловното дружество във Варна. Той е един
от инициаторите за създаване на Комитет „Алея на Възраждането”, който поръчва и
поставя паметници на български възрожденски дейци в Морската градина. Удостоен е
със званието „Почетен консул на Чехословакия във Варна”, а през 1931 г. създава
славянското дружество в града. Един от първите пътеводители на гр. Варна е написан
от колектив, в който влизат д-р Параскев Стоянов, литераторът Божил Райнов и Карел
Шкорпил.

За своята обществена дейност братята Шкорпил и най-вече К. Шкорпил
получават признание както от своите съвременници, така и от следващите поколения.
Той е носител на няколко български, чешки, полски и руски ордени.

В чест на Шкорпил една от най-хубавите улици в центъра на Варна е
наименована „Братя Шкорпил”, където се намира тяхната семейна къща. Преди това
тя носи името „Мария Луиза” и „Пирот”; след смъртта на Хермин Шкорпил Общинският
съвет на гр. Варна с постановление от 17 юли 1923 г. я преименова на „Хермин
Шкорпил”. А след смъртта на Карел Шкорпил тя получава днешното си наименование
„Братя Шкорпил”. Като израз на почитта към братята на 14 август 1934 г. с. Фъндъклии
(от турски – лешник) във Варненска област, където те са правили археологически
разкопки, получава името село Шкорпиловци.

На 24 май 2002 г. клуб „Отворено общество” във Варна учредява награда
„Хермин и Карел Шкорпил”. Пръв носител на наградата е Мария Николова,
създателката на Варненския етнографски музей.

Хермин и Карел Шкорпил извършват огромна народополезна дейност в
България. Много паметници от богатата духовна и материална култура на нашия народ
са открити от тях. Те посещават много български селища, проучват историята им,
природните им забележителности, извършват археологически разкопки. С имената на
братя Шкорпил са свързани много от проучванията по българските земи. Те създават

24Димов, Л. Народният парк „Узун кум” край Варна. – в. Народно дело, 15.04.1984, бр. 14 (344)
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музеите във Варна, Сливен, Пловдив, Русе, В. Търново, работят за изграждане на
цялостна археологическа сбирка в София. Със своето чувство за историчност, с
високата си ерудиция и професионализъм събират материали, свързани с
традиционната материална и духовна култура на българите, информация за
поминъците, занаятите, облеклото, накитите, семейните и календарни празници,
снимки, документиращи различни страни от живота в българските градове и села. А във
Варна съвременниците им ги определят като главни духовни двигатели в черноморския
град. Те имат специални заслуги при проучване на археологическите паметници,
историята на региона, включват се активно в обществения живот на града. Отдадени са
напълно на каузата за опазване на българските природни и исторически паметници. За
тях казват, че „винаги са носили в сърцето си България”.
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Хермин Шкорпил
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Карел Шкорпил

Карел Шкорпил (вторият от ляво на дясно) и негови сътрудници в местността „Чудните скали”
до с. Аспарухово, Варненско; река „Луда Камчия”

Хижа „Карел Шкорпил” в народния парк „Обединена България” в местността „Узун кум”
(днес курорта „Златни пясъци”), 1936 г.
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Къщата на Карел Шкорпил във Варна на ул. „Братя Шкорпил” № 20

Паметната плоча, поставена на къщата на К. Шкорпил във Варна
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Паметникът на Хермин и Карел Шкорпил пред входа на Археологическия музей във Варна
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ГРИГОР ВАСИЛЕВ И НЕГОВАТА „ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ”

Румяна Първанова

GRIGOR VASILEV AND HIS “PROGRAM OF BULGARIAN LAND”

Rumiyana Parvanova

Summary

The paper deal with ”The Program for Bulgarian Land” (1932), which author is the famous
Bulgarian politician Grigor Vassilev.

В новата българска история Григор Василев е една от личностите, взела активно
участие в обществения, политическия и културния живот на страната. Той оказва
съдействие за подписването на примирието в Солун през септември 1918 г., извело
България от Първата световна война. На младини се явява един от създателите на
първите професионални организации в България, а към края на жизнения си път се
изявява като борец за граждански и политически права и свободи при авторитарния
режим след 1934 г. Има заслуги и за развитието на българската култура. Прави
достояние на публиката голямата дарба на Йордан Йовков.1 Оставя на обществото
колекция от картини на високо котирани днес живописци като К. Щъркелов, Н. Танев, Н.
Петров, М. Жеков, Р. Алексиев, Ал. Божинов и др.

В научната литература името на Гр. Василев се мярка мимоходом през 70-те
години. Едва след промените в края на ХХ в. се появяват първите биографични
бележки за него. Повод за тях дава публикуването на неговото документално,
мемоарно и журналистическо наследство.2 В тези издания неговата „Програма за
българската земя” се разглежда като израз на патриотизма на автора. Напоследък е
направена и кратка оценка на целите и задачите на неговата „Програма за българската
земя” в контекста на опитите за модернизация на българското село.3 Задачите на
настоящото научно съобщение са по-различни. Първата е да се реконструира
предисторията на създаването й, втората –  да се направи кратка характеристика на
основните елементи от съдържанието й и най-важната, тъй като това не е сторено
досега, да се определи на мястото й в историята на българската
общественополитическа мисъл в междувоенните десетилетия.

Писаното, че Гр. Василев произлиза „от недрата на народа” има пряко отношение
към „Програмата за българската земя”. Той е роден в почти изчезналото днес от
демографската карта на България трънско с. Радово. Въпреки че учи право в София и
Женева, че специализира в Европа (Мюнхен и Страсбург) и че се установява като

1 Издаваното от Гр. Василев сп. „Народ и армия” (1913-1914) популяризира таланта на Й.
Йовков, Т. Траянов, Б. Дрангов, Хр. Ясенов, Л. Стоянов; Василев, Гр. Й. Йовков. Спомени и
писма. С., 1940.
2 Василев, Гр. Бележки на деня. Съставител Ц. Билярски, С., Университетско издателство „Св.
К. Охридски”, 1991; Василев, Гр. Един вдъхновен българин. Избрани произведения.
Биобиблиография. Съставители Ц. Билярски, М. Босилска, С., Издателство „ОРБЕЛ”, 1994;
Василев, Гр. Един живот в писма. (Из архива на Гр. Василев). Съставител Ц. Билярски, С. ИК
„Синева”, 2000.
3 Ангелова, М. „Образцово село”. Модернизационният проект за селото в България (1937-
1944). Благоевград, 2008, 53-54.
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адвокат в столицата, Гр. Василев никога не прекъсва връзките си с родното си село.
Нещо повече, през целия си живот той служи „неуморно със себеотрицание” и с
„безгранична любов” не само на него, но и на „селска България”.4

Преди да напише „Програма за българската земя” Гр. Василев преминава
политическата школа на три партии. В първите три десетилетия на ХХ век се числи в
редовете и ръководствата на Социалдемократическата, на Демократическата партия и
на Демократическия сговор. В началото на 20-те години става един от най-активните
дейци на Комитета Народен сговор, формация, в която членуват представители на
различни парти (без БЗНС и БКП). Сред целите на организацията са: „създаване и
поддържане на идейно единство у народа” по големите стопански въпроси и „насочване
на народната енергия към разумно творчество” в областта на стопанския живот на
страната.5

През 20-те и 30-те години въпреки партийната метаморфоза, Гр. Василев се
проявява като сподвижник на Ан.  Ляпчев и виден деец на Ляпчевото крило в
Демократическия сговор.6 Макар че не е партийна фигура от първа величина, Гр.
Василев е самобитна личност с широки интереси и връзки с политическия, стопанския и
дипломатическия елит в България и в Европа.7

От май 1930 г. до май 1931 г. в течение на една година Гр. Василев е министър
на земеделието в третия кабинет на А. Ляпчев. Той застава начело на Министерството
на земеделието в период на спад на цените на зърнените храни на външния и
световния пазар. Гр. Василев оценява стопанското положение като „извънредно тежко”
и смята, че изходът е в енергични мерки за стопанско съвземане на страната.

Стопанската депресия и произтичащите от нея намаляване на бюджетните
приходи и влошаване на външнотърговския баланс поражда дискусия за приоритетите
в българското земеделие или така наречения спор - модернизация или трансформация.
Под последното понятие се разбира подмяна на зърнените храни с други по-
рентабилни, т. нар. интензивни култури, но и подходящи за българските условия.

Самият Гр. Василев смята, че и модернизацията (машинната обработка на
земята), и трансформацията могат да вървят паралелно в българското земеделие.8

Известен е повратът, настъпил в следвоенното българско земеделие с
производството на тютюна, превърнал се във важен експортен продукт. Нови
тенденции се наблюдават и при други култури. Проучвайки насоките на развитието на
селското стопанство през втората половина на 20-те години, Българската народна
банка констатира „прогресивното засилване на производството на маслодайни
растения, варива, лозя зеленчуци и плодове”. Само за 5-6 години площта със засети
индустриални маслодайни растения се увеличава със 760 %, обработваемата площ с
лозя, варива, зеленчуци и плодове нараства с повече от 20 %, а производството им
бележи още по-голям ръст – 50 %.9

Все повече се осъзнава, че за да носят приходи в бюджета българските
селскостопански продукти трябва да подобрят качеството си. Израз на тези нагласи на

4 Крапчев. Д. Гр. Василев. – Зора, бр. 7013, 8 ноември 1942; Говедаров, Г. Гр. Василев. –
Вечер, бр. 769, (без дата), 1942.
5 Социално наляво, национализмът напред. Програмни и организационни документи на
български авторитаристки националистически формации. Съставител Н. Поппетров, С., 2009, с.
68.
6 Като знак на съдбата близките му приемат факта, че Гр. Василев почива в един и същи ден с
Ляпчев – 7 ноември, но 9 години след него през 1942 г.
7 Гр. Василев има участия в някои акционерни дружества като „Сокомбел” за търговия с
петролни продукти , „Балкан- Родопи Българско АД за минни и металургични предприятия”. –
ЦДА, ф. 135к, оп. 1, а.е. 8, л.9; Иванов, М., Ганев, Г. Бизнес елитите на България (1914-1947),
(1989-2005). С., 2009, с. 147.
8 Василев, Гр. Реч на министъра на земеделието и държавните имоти Гр. Василев по
бюджетопроекта за разходите на МЗДИ през 1931/1932 г. С., 1931, 12-14.
9 Зора, бр. 3456, 12 януари 1931.
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стопанския елит дава и държавният глава. През май 1930 г. в разрез с обичайната
практика той прави кратко изявление за насоките на българското земеделие. Преди
съставянето на правителството, в което влиза и Гр. Василев, цар Борис ІІІ подчертава
пред премиера Ляпчев, че българското селскостопанско производство трябва се
съобрази с изискванията на пазара. Известни култури да се заменят с други по-
рентабилни и по-пригодни за българските условия.10

Личните качества и виждания на Гр. Василев се оказват подходящи да възглави
Министерството на земеделието и да отговори на новите стопански предизвикателства.
За разлика от своя предшественик, той смята, че не зърнопроизводството, а
отглеждането на зеленчуци и плодове има голям производствен и експортен потенциал
в България. „Най благодатната индустрия за нас ще бъде тая на зеленчуците и
плодовете, защото тя ще ни донесе злато” – казва той.11

Контактен, енергичен и делови Гр. Василев активизира търсенето на нови
пазари. Към министерството той учредява нова административна длъжност – „почетен
кореспондент” за лица, живеещи в чужбина, търговци, представители на фирми и др.,
които имат за задача да следят състоянието на пазарите и възможностите за пласмент
на български земеделски продукти. Създава и специална комисия от представители на
стопански ведомства по износа на селскостопански произведения, която съсредоточава
вниманието си върху рапицата, пашкулите и др.12 Като успех се отчита появата за пръв
път на български тютюни на френската режия и пласирането на големи количества
тютюни, произведени от тютюневи кооперации, в Полша срещу доставки на земеделски
машини.13 Благоприятни обстоятелства дават възможност през лятото на 1930 г. на
берлинския пазар да се появи нов български експортен продукт – десертното грозде.14

На следващата година същото става с ягодите. Макар че се появяват в малки
количества, шансовете се оказват обнадеждаващи. Има доза истина в изявлението на
Гр. Василев, че в качеството си на титуляр на Министерството на земеделието той се е
превърнал в посредник между чуждите пазари и българските експортьори.

Той смята, че България има потенциал и подходящ климат, да развие голямо
производство на домати. Идеята му е посрещната с присмех, защото тогава се
консумират само зелени домати. Въпреки това министърът изписва от чужбина
доматени семена за раздаване в разсадниците. За да се даде тласък на
градинарството, правителството разрешава вноса на стъкла за парници при облекчени
условия. Гр. Василев проявява и специален интерес към причините за ежегодната
миграция на българи градинари в Централна Европа. Гр. Василев има отношение към
отбелязващите напредък тютюнопроизводство и птицевъдство. По негово предложение
Българската земеделска банка (БЗБ) отпуска 220 хил. лв. за създаване на разсадници
за ранни тютюневи сортове в Кричим и Станимака (Асеновград) и 1 млн. лв. за
построяване на люпилни за птици край Плевен и Пловдив.

Характерно за Гр. Василев е, че като ръководител на министерството той търси
мнението на различни специалисти от различни клонове на аграрната наука. За главен
секретар на министерството той назначава професора по общо земеделие и почвовед

10 Свободна реч, бр. 1809, 22 март 1930.
11 ЦДА, ф. 135к, оп. 1, а.е. 104, л. 48.
12 За това способстват широките му международни връзки с представители на Обществото на
народите. Той е председател и на полско-българското, на чешко-българското, на българо-
румънското дружество, на дружеството за българо-британска взаимност.
13 Дамянова, Е. България и Полша (1918-1941). С., 1982, с. 102, 123.
14 През лятото на 1930 г. БЗБ дава изключителното право на французина Де Бард, вносител на
морски продукти в Германия, да организира износа на грозде от България за берлинския пазар.
Решението предизвиква недоволството на местните експортьори – българи и чужденци.
Въпреки огромната заплата и други привилегии, дадени от банката на Де Бар, той се оказва
случаен участник в търговията с грозде. – Вж.: ЦДА, ф. 135к, оп. 1, а.е. 107, л. 53, 75, 79;
Търговско-промишлен глас, бр. 1350, 24 септември 1930.
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Иван Странски15, като се надява с негова помощ да направи „общ план на една единна
система на работа за българската земя, за всичко, което тя може да даде, било за
вътрешните нужди, било за чуждите пазари.”16 Американецът проф. Джонс,
председател на Националния съвет по селско стопанство в САЩ, след като се
запознава със земеделието в района на Кричим, поощрява отглеждането на доматите.
Пред Василев той изтъква че България има възможности да стане голям производител
на домати подобно на Италия. Гр. Василев се стреми да използва опита и на
европейски специалисти за изясняване слабостите в кооперативното земеделско
производство и лесовъдството.

Според него напредъкът на селското стопанство е невъзможен без колективните
усилия на специалисти и хора с практически опит. Затова през есента на 1930 г. той
свиква Висш стопански съвет. На форума агрономи, представители на БЗБ, местни
аграрни дейци обсъждат недостатъците на българското земеделие: разпокъсаността на
земята и ускоряването на комасацията; рационализирането на земеделския кредит;
усвояването на нови похвати в земеделието и организирането на земеделски камари.17

Някои от изказаните идеи намират място в „Програмата за българската земя”.
Оригинално нововъведение на Гр. Василев е учреденият от него Празник на

българската земя. За пръв път празникът се чества на 14 декември 1930 г. (втори път е
отбелязан едва през 1940 г.). Намерението му е всяка година на този ден министърът
на земеделието, подпомогнат от аграрните и ветеринарните висши учебни заведения и
други служби, да изложи равносметката от изтеклата селскостопанска година и да
посочи своята програма за новата. Така министрите на земеделието един път годишно
публично да дават отчет за своята дейност и намерения. Представени в течение на
няколко години, тия програмни изложения можели да очертаят развоя на българското
земеделие.18

След като напуска министерството, Гр. Василев не престава да се интересува от
селското стопанство. От май 1931 до март 1932 г. той редактира сп. „Българска земя”.
Предназначението на изданието е да ориентира българската земеделска политика към
подобряване на производството и към изискванията на пазара.

За списването на изданието е привлечен „особен комитет от специалисти” в
различни области. На проблемите на земеделския кредит е посветен материал с автор
е Асен Чакалов.19 Според него най-важното условие за разширяване производството на
интензивни култури е влагането на „дългосрочни капитали”, каквито в България
липсват. Затова той възлага надежди на проекта за учредяване на Международна
банка за земеделски кредит в Швейцария (под покровителството на Обществото на
народите). Чакалов смята, че само чрез БЗБ ще може да се осъществи подетата
програма за модернизиране на българското земеделие и скотовъдство.20

Сп. „Българска земя” обръща специално внимание на производството и
търговията с тютюни. Особено ценни са материалите, подготвени от Жак Асеов
(тютюнотърговец и фабрикант) и Стефан Бочев, които предлагат своите анализи за
състоянието и изискванията на международните тютюневи пазари.21 Много сериозна е

15 Ив. Странски фигурира в списъка на сътрудниците на сп. „Звено”.
16 Василев, Гр. Реч на министъра на земеделието и държавните имоти Гр. Василев по
бюджетопроекта за разходите на МЗДИ през 1931/1932 г. С.,1931, с. 3.
17 ЦДА, ф. 135к, оп. 1, а.е. 104, л. 41-43.
18 Демократически сговор, бр. 2137, 15 декември 1930; Василев, Гр. Реч, произнесена на 14
декември 1930 г. в Народния театър. С., 1931.
19 Асен Чакалов е сред сътрудниците на сп. „Звено”.
20 Чакалов, А. Нуждите от капитали за нашето земеделие. – Българска земя, бр. 1, 1930, 10-11.
21 Асеов, Ж. Проблеми на българските тютюни. – Българска земя, бр. 4-6, 1931, 1-8; Бочев, Ст.
Българските тютюни: климатични, почвени и климатични условия; стопанска конюнктура. – Пак
там, 22-34.
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серията от публикации за птицевъдството. Някои от изложените за тези клонове идеи
попадат в „Програмата за българската земя”.

Списанието представя и отношението на Гр. Василев към социалната структура
на селото.Той пише, че за него селяните не са разделени по имотно и социално
положение. Те били най-важния елемент на българския национален дух и българския
национален труд.

През юли 1932 г. Гр. Василев завършва и публикува своята „Програма за
българската земя”, отделно издание от 160 страници. Отговорът на въпроса защо
книгата е посветена на българската земя се крие в съдържанието й. Според Гр.
Василев необходимостта от програма не подлежи на съмнение, защото българското
земеделско стопанство е изостанало от европейското. Затова той предлага не отделни
начинания за различни клонове, а програма от мерки за цялостно развитие, която да се
изпълнява десетки години напред и то последователно, независимо от смяната на
правителствата.

Разделите на програмата: земеделски култури; скотовъдство; мелиорации;
електрификация; държавни имоти; лов и риболов; горско стопанство; програма по
райони и изпълнение показват, че тя не се отнася само до аграрния сектор, а обхваща
всичко, което земята би могла да даде от различни стопански дейности.

В предговора към програмата Гр. Василев подчертава, че тя е плод не само на
едногодишните му лични усилия, но и на сътрудничеството, оказано му от „най-добрите
български учени и специалисти”.22 От гледна точка на преплитането на индивидуалния
труд политика и знанията на специалистите „Програмата за българската земя” може да
се разглежда, макар и условно, като документ или свидетелство за състоянието на
българската обществено-политическата мисъл в аграрната област в началото на 30-те
години.

Но по какво програмата на Гр. Василев се отличава от програмите на
политическите формации? Една от разликите е в детайлно разработените предложения
за всички клонове от земеделието. В нея са включени 64 култури, които са разгледани
съобразно възможностите и перспективите за отглеждането им в страната и то с оглед
на пласмента им. Важно място се отделя и на институциите, които трябва да
изпълняват програмата.

За разлика от нея програмите на политическите партии  съдържат твърде общи
формулировки. Общо взето те се свеждат до предложения за модерна материална
база в селското стопанство, за улесняване на кредитирането и за по-широко
разпространение на знания и похвати за модерно земеделие. След войните най-
цялостна нормативна програма за развитието на земеделието и скотовъдството
разработва БЗНС по време на своето управление.23 Гр. Василев проявява критично
отношение към задачите в земеделието, поставени в програмата на партията, на която
и той е представител – Демократическия сговор. Като твърде обща се схваща от
Василев декларацията на Сговора, че ще работи за „засилването, издигането и
преуспяването” на селското стопанство.24

Освен програмите на политическите партии, в които се третират въпросите на
българското земеделие, програмни положения издигат и активните през 20-те и 30-те
години политически формации, принадлежащи към авторитарното направление в
обществено-политическия живот. Вместо партийните – машинна обработка на земята,
евтин кредит и модерни знания те внасят нови приоритети. В програмните документи на
Комитета Народен сговор (1921), Политическия кръг „Звено” (1930), Съюза на

22 Василев, Гр. Програма за българската земя. С., 1932, с. 3. Съпоставката между документи,
пазени в личния му архивен фонд в ЦДА и тази декларация в програмата, показват, че това
действително е така.
23 Ангелова, М. Цит. съч., с. 51.
24 Василев, Гр. Програма за българската земя ... с. 16.



563

младежките национални легиони (1932), Демократическият сговор – Ал. Цанков (1932)25

в центъра на вниманието застава вече не толкова материалната модернизация на
земеделското производство, колкото общото подобряване на стопанското
благосъстояние и бит и повдигане на културното ниво на българския селянин. Замислят
се и за намирането на пазари за селскостопанската продукция. Към началото на 30-те
ПК „Звено” и НСД поставят като проблем и въпроса за необходимостта от системност,
последователност  и приемственост в стопанската политика на България. Споменават
за изработване на програма за стопанска дейност и дори за стопански план. При
авторитарните формации тези предложения се подчиняват на идеята – преодоляване
на стопанските и социални различия и противоречия в обществото в името на една
крайна цел – единство на нацията.26 За разлика от тези политически структури Гр.
Василев подчертава, че изпълнението на неговата програма за земята трябва да бъде
основа за обединението на българските партии, които са привърженици на
„конституционния режим”, на съществуващия стопански строй и на мирния напредък на
нацията. Според него крайните течения отляво и отдясно, „мераклиите за диктатура”,
за нови обществени системи „по-мъчно могат да възприемат тази програма”, защото
преследват особени цели и не искат да зачитат волята на българските граждани и
особено на селяните. А той изразява дълбокото си убеждение, че благосъстоянието,
просветата и демокрацията трябва да вървят ръка за ръка в селата и че „тяхното
успоредно развитие” е „най-добрата гаранция за бъдещето на българския народ”.27 За
постигането на благосъстоянието на селото Гр. Василев изхожда от демократични
убеждения, но търси и обединителна идея. Неговата програма обаче няма намерение
да прекроява социалната структура на обществото, което я разграничава от
постановките на авторитарните формации.

Един от лайтмотивите на програмата е уникалността на българската земя.
Според Гр. Василев тази уникалност се състои в това, че по разнообразие на култури
българската земя не можела да бъде сравнена и никоя друга в Европа, че климатът й е
„съвсем рядко съчетание”, което давало „неоценими предимства”. Но имало две
съществени спънки, които не позволили на българското земеделие да постигне голям
напредък. Едната била, че българите не познавали достатъчно земята си, а другата, че
„не са се приспособили към нея за разните култури с оглед и на пласмента.”28

Тези спънки, заедно с „известното неразположение у българите към системен
труд и ръководни схващания”, според него, били главната причина да няма повече от
половин век нито един опит да се направи програма за земята. Следователно той
поставя три въпроса – за изучаване качествата на земята, съобразно тези качества да
се отглеждат различни култури, и с оглед на възможностите за продажба на чуждите
пазари. Това да се прави при поставени дългосрочни цели, за които да се работи
системно.

В раздела „Програма за земеделските култури” е направен обзор на
особеностите, възможностите и перспективите за отглеждане на споменатите 64
растения, групирани така: „зърнени храни” (пшеница, ръж, ечемик, овес, просо,
канарско просо, царевица, ориз, лимец; „варива” (фасул, грах, леща); „маслодайни
растения” (слънчоглед, рапица, сусам, фъстъци, мак; анасон и други сенникоцветни);
„влакнодайни растения” (лен, коноп, памук); „кореноплодни растения” (захарно цвекло,
картофи); „индустриални и ароматични растения” (тютюн, роза, босилек, здравец, мента
и др. ароматни растения, медицински растения, цветя); „фуражни растения” (фий, лудо

25 През 1934 Демократическият сговор – Ал. Цанков се преименува официално на Народно
социално движение – Сговор (НСД).
26 Социално наляво, национализмът напред. Програмни и организационни документи на
български авторитаристки националистически формации. Съставител Н. Поппетров, ... с. 71,
303, 306-307, 311-312, 387-389, 525-526, 542-548.
27 Василев, Гр. Програма за българската земя... с. 29.
28 Пак там, с. 5.
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просо, суданска трева, люцерна, кръмно цвекло, детелина, еспарзета, тревни смески,
естествени ливади, пасбища и мери); „пресни и консервирани плодове и зеленчуци”
(лозя и грозде, ябълки и круши, сливи, праскови и кайсии, череши и вишни, орехи,
лешници, кестени, маслини, ягоди, малини, черници, бостани, домати, лук, арпаджик,
чеснов лук, зелен фасул, бакла и пиперки, ранни картофи и ранни салати, зеле, цветно
зеле, аспержи, зеленчукови семена); „нови култури” (въвеждане на растения,
неотглеждани в България).29

За всички култури се посочват актуални проблеми на отглеждането и
пласирането им в страната и чужбина, но тъй като не е възможно запознаването с
всички изредени култури, ще се спра само на някои от тях. Гр. Василев смята, че при
силната конкуренция на международните пазари и растящото население на България
не може да се разчита както в миналото на голямо нарастване на износа на пшеница.
Затова предлага да се положат усилия за увеличение на добивите от единица площ, за
ориентация към такива сортове жито, които да подобрят качеството на хляба и да се
заменят зърнените с по-доходни култури. Да се създаде специален сорт ечемик,
подходящ за пивоварните фабрики, който да се отглежда в малък район. В програмата
присъства зърнената култура, наречена „лимец” или „диво жито”, модерна съставка на
днешните диети. Но за тогава Гр. Василев отчита, че лимецът е на изчезване в Европа,
но в България продължава да се отглежда. Затова смята, че трябва да се положат
грижи за подобрението на културата.

Актуалната в днешно време като суровина за биогориво рапица също намира
място в програмата. Гр. Василев се запознава с проблемите на отглеждането й. Затова
предлага да се усъвършенстват методите за нейното редовно и сигурно производство и
пласиране на чужди купувачи.

Що се отнася до влакнодайните растения – лен, коноп, памук, всички
препоръчани в програмата мерки имат за цел разширяване на вътрешния пазар за тези
култури, включително преработване продукцията от тях в местни фабрики.

Голямо внимание се отделя на тютюна. Предлага се незабавно да се създаде
институт по тютюна (в тон с препоръките на Ж. Асеов и Ив. Странски), който да се
занимава със сравнителни изследвания на българските тютюни с най-добрите световни
образци. (Подобно искане е отправено към управляващите и от всички експортни
тютюневи фирми.) Детайлно се разглеждат възможностите за подобряване
конкурентоспособността на българските сортове тютюни на международния пазар, така
нареченото днес маркетингово проучване на стари и търсене на нови пазари.

От фуражните култури програмата отделя най-много място на еспарзетата,
растение роднина на люцерната, внесено у нас още в началото на ХХ век от Бургундия,
но не получило сериозно разпространение. Въпреки това, вероятно под влияние на Ив.
Странски, който обръща голямо внимание на борбата с ерозията, Гр. Василев я
препоръчва горещо, като подходяща за укрепване на планински свлачищни райони.

Гр. Василев проявява подчертан интерес към плодовете и зеленчуците и тяхното
масово типизирано производство и фабрична преработка. За овощните градини той
препоръчва да се следва една линия на насърчение на създаването на масиви от
еднообразни насаждения в грижливо подредени райони, за да може по този начин да се
осъществи един общ надзор върху болестите и неприятелите по дърветата, да се
уредят с по-малко средства складове и да се улесни продажбата им. Заради бързо
засилващия се интерес на чуждите пазари към сливата, програмата се обявява за най-
енергично увеличение на културата.

Почти всичко, което Гр. Василев предлага за лозарството, цели завладяване на
чужди пазари чрез профилиране в областта на десертните сортове грозде, добили вече
реноме в чужбина и култивиране на умения у лозарите за производство на гроздови
сокове и петмези за износ. Програмата предлага да се мисли дори за компетентна

29 Пак там, ... 72-110. Групирането, на растенията, направено в програмата, не отговаря
напълно на класификацията им в ботаниката.
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лекарска пропаганда на лекуването с грозде. По отношение на винарството Василев
предлага БЗБ да продължава да строи винарски изби в подбрани райони, като се
създават еднородни лозови насаждения в местата, където има вече винарски изби.

Пак пазарно ориентирана в програмата е и препоръката за отглеждане на ранни
сортове ягоди, устойчиви на превоз.

От всички зеленчуци Гр. Василев смята, че с най-голям експортен потенциал са
доматите. С оглед на това са и задачите да се работи за подобрение на установените
като най-подходящи за износ сортове и да се поощрява отглеждането на ранни домати
в парници. Като обект на експериментално отглеждане се споменават аспержите (в с.
Катуница, Садовско) и маслините (в района на Югоизточното Черноморие).

Неудовлетворение буди у Гр. Василев състоянието на консервната индустрия,
която според него може да допринесе съществено за увеличение на българския износ.
Програмата настоява Министерството на земеделието и БЗБ незабавно да дадат и да
гарантират изключителни облаги за фабрикуването на зеленчукови и плодови
консерви. Мечтата му е България да се превърне в успешен конкурент на Италия в
пласмента на доматени консерви на международния пазар. 30

Разделът на програмата, посветен на скотовъдството, обхваща всичките му
клонове с предложения за подобрение на породите на различните животни. Повече
внимание се обръща на птицевъдството и бубарството. Поставят се два важни
проблема, свързани с млекопреработването – необходимостта от централизация на
търговията с мляко и създаването на еднообразни типове кашкавал и сирена.31

От раздела „Мелиорации” важно значение в документа се придава на
напояването на полетата около р. Марица и Тополница, пред вид на ценните култури,
отглеждани в района. В програмата не е отминато и отводняването на Видинската
низина, на Беленското и Свищовското блато, корекциите на реките Марица, Тунджа,
Вит, Осъм, Янтра и др. Споменава се за изграждане на хидроенергийни обекти на р.
Арда.

Цял раздел от програмата е посветен на изпълнителите й. Според Гр. Василев
МЗ, БЗБ заедно с Агрономическо-лесовъдния и Ветеринарния факултет трябва да
съставят единно цяло, за да играят главна роля при изпълнение на програмата и да
бъдат двигател на земеделския напредък във всичките му клонове. При прилагането на
програмата, според него, МЗ трябва да има решаващ глас. Подробни предложения са
направени в областта на земеделското образование както за професионалните, така и
за агрономическите знания на редовия производител.

Много подробно Гр. Василев се спира на това какъв да бъде статута на БЗБ,
нейната кредитна и стопанска дейност, на вливането на повече капитали в нея. В
програмата обаче се възлагат твърде много функции на БЗБ. Общото впечатление е,
че за изпълнение на програмата се разчита изцяло на държавата (МЗ, БЗБ,
факултетите, районните агрономства), а поощряването на личната инициатива на
селските стопани изобщо не присъства в програмата. Това донякъде се обяснява с
нееднократно подчертаване от Гр. Василев, че за реализация на много от
предложенията се изискват значителни средства, които не са по силите на отделния
производител, на кооперативните дружества и частните фирми. Пренебрегнат е и много
важният проблем с раздробяването на земята, който е от съществено значение за
изостаналостта в земеделието. Показателно в това отношение е едно писмо, изпратено
до министър Василев от свищовското село Горна Студена, наречено „царството на
рапицата”. В него, авторът му, деец на Общия съюз на земеделските кооперации, се
оплаква, че въпреки че в селото били въведени почти всички видове машини,

30 ЦДА, ф. 135к, оп. 1, а.е 8, л. 7, 29. За съпричастността си към градинарството и консервната
индустрия в началото на 40-те години Гр. Василев е обявен за почетен член на Съюза на
консервната и индустрия и на Българския градинарски съюз.
31 Василев, Гр. Програма за българската земя...113-129.
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правилната обработка на земята се спъва от голямата й раздробеност и препоръчва
на правителството да продължи политиката на комасация.32

Според Гр. Василев към общата програма трябва да се направят и „програми за
райони”, които да бъдат изработени от местната стопанска интелигенция (например по
околии), без разлика на партийни убеждения и със съдействието на специалисти от
столицата.33 Важно е да се изтъкне, че изпълнението на програмата трябва да бъде
дело на сплотените усилия на всички, съпричастни към земеделието.

В заключението на програмата се подчертава, че България е частица от Европа и
изпитва всички последици от световната стопанска и морална криза. Затова всички
българи според автора „трябва като едно семейство да се обединят по въпросите на
земята.” Гр. Василев изразява увереност, че „в земята, просветения труд и
демокрацията е бъдещето на нацията.”34

Девет години по-късно, през 1941 г. Гр. Василев издава друга книжка под надслов
„Образът на българската земя”35. В нея той сочи няколко примера за
„преобразяването”, както го нарича, на българската земя от 1930 до 1940 г. Той с
удовлетворение констатира, че неговата „Програма за българската земя” е допринесла
за успехите на българското експортно земеделие в края на 30-те, като сочи
постигнатото в износа на грозде, ягоди, вина.36 Особено внимание обръща на
положените усилия за култивиране на доматите. Сочи появата на една „нова гостенка
на българската земя – соята”. Прави равносметка на постигнатото в скотовъдството.
Ст. Мошанов най-точно обобщава приноса на Гр. Василев, като отбелязва в мемоарите
си, че в някои области той е показал „рядка прозорливост” за бъдещите възможности на
българското стопанство.

В „Образа на българската земя” се долавя и влиянието на актуалната ситуация
след влизането на страната в Тристранния пакт и присъединяването на нови
територии. Гр. Василев подхвърля идеи за стопанското усвояване на Северна
Добруджа, Македония и Беломорието. Предлага и модифицирана обединителна за
военното време идея на финала на книгата: „Българската нация  - подчертава той - е
същинско семейство и задруга – един за всички и всички за един. За всички българи –
свободни и освободени – идеалът трябва да бъде: От земята през селата – за
страната.”37

„Програмата за българската земя” и „Образът на българската земя” на Гр.
Василев с тяхната амбиция за обединение на силите на всички политически партии (30-
те години), на всички българи (40-те години) около изпълнението на модерна, пазарно
ориентирана, системна, последователна и дългосрочна политика в областта на
земеделието са показателни за идейните търсения на българската
общественополитическа мисъл в периода между двете световни войни.

32 ЦДА, ф. 135, оп. 1, а.е. 99, л. 55.
33 Василев, Гр. Програма за българската земя. .. с. 154.
34 Пак там, ... 158-159.
35 Образът на българската земя. – Във: Василев, Гр. Един вдъхновен българин. Избрани
произведения. Библиография. Съставители Ц. Билярски и М. Босилска, ... 208-243.
36 Образът на българската земя....228-231.
37 Пак там, с. 243.
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НЕДЕЛЧО НЕДЕВ - ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ МОРСКИ И РЕЧНИ КАПИТАНИ

Даниел Руменов

Град Шумен е дал на националната история и военното ни дело много известни
военни дейци, но всички те са свързани със сухопътните сили на държавата –
артилеристи, кавалеристи, пехотинци. Имената на Рачо Петров, Сава Савов, Иван
Русев, Марко Андреев и други са известни на всички. На заден план остават такива
дейци на морския ни флот като Неделчо Недев, Янко Куцаров, Дяко Кюлюров. И те
обаче като другите имат принос за изграждането на българската държава след
Освобождението и в частност за развитието на речния, морски и търговски флот.

В това съобщение ще разгледам личността на Неделчо Недев – не само
военните му качества,  а и тези му на учен и цивилно лице.  Материалите,  които са
използвани се съхраняват в Регионален исторически музей /РИМ/ - Шумен, отдел „Нова
история”, фонд „Шумен и шуменци в националната духовна култура и наука” и са
инвентирани под № 5399 – 5429. Те са предадени от дъщеря му Ружа Недева Томова
от град София. Съдържат спомени и преведени негови дипломи от училищата, в които

е учил през годините.
Неделчо Недков Неделчев /Недев/ е роден на 2

март 1875 г. в Шумен. Родът му произхожда от Преслав.
Баща му Недко е осиновен от Пенка Харизанова от
Шумен. В ученическите си години дори Неделчо носи
фамилията Харизанов. Семейството на Хриска и Недко не
остава за дълго време в града. Преселва се в Тутракан.
Майката Хриска, обаче се връща при всяка бременност и
ражда децата си в Шумен, а след 40-я ден се връща
отново в Тутракан. Когато двете сестри на Хриска се
омъжват и се преселват във Варна семейството на Недко
също заминава за морския град. Там бащата отваря
тухларница и купува къща на ул. „Парижка комуна”.

В детските си години Неделчо Недев на няколко
пъти е пред изключване от гимназията заради буйния си
характер и отсъствията от училище. По време на

бягствата от часовете той чете книги на бреговата алея. Страстта му към морето и
корабите е от ранното му детство. Самият той споменава за това: „Пристанищата ме
влечаха, а на Марсилското пристанище ме обхваща вълнение като лудост.”

През 1892 г. от Министерството на войната обявяват конкурс за цялата страна,
чрез който набират стипендианти за кадети, които да учат в Триест, Австрия. Един от
щастливците е и Неделчо Недев. Заминаването за там е повратен момент в неговия
живот. В Триест постъпва в отдел Навигация и Търговия на Кралската Австро-Унгарска
академия. Той завършва двугодишния курс с отлични оценки по навигация, география,
бордово смятане, много добри по останалите и задоволителни по италиански и
краснопис.

На 1 август 1894 г. Неделчо Недев се завръща в България и постъпва на служба
във Флотилията и Морската част на град Русе. От 1 май 1895 г. командването го
изпраща на практика на параходите на Българското търговско параходно дружество. По
време на плаване той получава и първия си морски офицерски чин – мичман ІІ ранг. На
следващата 1896 г. постъпва в старшия клас на Военното училище в София и след
завършване на едногодишен курс е назначен на парахода „Крум”, отново по река Дунав.
През 1897 г. задно с другите, завършили Академията в Триест е изпратен да служи в
новосъздадения екипаж по Черно море и с това става един от основателите на
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българските военноморски сили. През 1898 г. плава с търговския кораб „България”.
Есента на същата година на вода в Бордо е пуснат крайцерът „Надежда” и на него се
качва и екипажа му, в чийто състав е и Неделчо Недев. През 1899 г. той отново е
командирован в Дунавската флотилия и там получава повишението си – мичман І ранг.
През 1900 г. избухва конфликт с Румъния и значението на Дунавския флот неимоверно
нараства, а Недев е изпратен за портов капитан в град Силистра.

На 24 юни 1900 г. заминава за Париж, където през петгодишния си престой се
отдава на наука. Завършва висши науки в Парижкия университет по специалностите
Астрономия, Рационална механика и Интегрално смятане, въз основа, на което му е
присъдена титлата на Сорбоната Лисансие на точните науки. Същевременно лейтенант
Недев преминава и следните курсове: по магнетизъм в Централната магнетическа
обсерватория в Сен Мор; по астрономия, магнетизъм, реглаж на компаси, хидрография,
метеорология и практически упражнения за използване на съответни инструменти за
наблюдение в обсерваторията в Монсури. За тези курсове специално разрешение
получава от Министерството на Марината с изричната молба на командващия
Българския морски флот Пишон. От директорите на обсерваториите Моро и Гийон
получава отлични атестации.

През същото това време Неделчо Недев учи и във Висшето училище по
електротехника като излиза от там инженер–електротехник. Подтик да вземе и тази
специалност му дава Александър Попов, който през 1900 г. е в Париж, където е
награден за откриването на радиоапарата.

След петгодишен престой във Франция Недев се завръща в България през 1905
г. Назначен е за помощник–началник на Висшето електротехническо училище и за
преподавател по електротехника. За нуждите на учащите превежда от френски труда
„Основни начала на индустриалното електричество”.

Солидната подготовка му позволява да усвои още една нова дисциплина –
радиографията (безжичен телеграф). През 1906 г. той е включен като член – асистент в
българската делегация изпратена на Международната учредителна радиографна
конференция в Берлин. През същата година завършва и едногодишен артилерийски
офицерски курс в Кронщат, Русия.

Още преди заминаването за Кронщат Недев е натоварен да състави карта на
Варненския залив, като по този начин той става първият българин работил в
хидрографската наука. Значението, което се отдава на тази карта за отбраната на
страната е голямо и тя е приоритет в заниманията му през този период.

След завръщането си от Русия през годините 1907, 1908 и 1909 започва
наблюдения на земния магнетизъм. Същевременно през 1908 г. той участва в
поставянето на подводния презморски кабел от Варна до Севастопол. В същата година
е и в комисията, която определя границата по река Дунав между България и Румъния.

Неделчо Недев е включен в група, която през 1910 г. приема първата българска
радиостанция край Варна, в местността Франгата. След инсталирането на станцията на
крайцера „Надежда” през 1911 г. ръководи и изработването на правила за разговори
между двете станции, както и правилник за обучението на военни радиотелеграфисти
на станция „Франгата”.

Освен тези си занимания през годините лейтенант Недев участва и в приемането
на миноносците „Шумни”, „Летящи” и „Строги”. На „Летящи” той е първият командир, но
службата му на миноносци е свързана най-вече със „Смели” – от 1910 до 22 ноември
1913 г.

След избухването на Триполитанската война през 1911 г. лейтенант Недев е
командирован на театъра на военните действия като българско военно – морско аташе
в Италия от 17 октомври 1911 до 4 януари 1912 г.

Като действащ морски офицер от флота най-запомнящото му участие в бойните
действия през Балканската война като командир на „Смели” е атаката над турския
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кръстосвач „Хамидие”. За разлика от други офицери участвали в такива паметни
сражения капитан Недев никога не говори пред семейството си за този миг от живота
си. Съпругата му разказва на дъщерите, че бинокъла, който стои на бюрото му е спасил
неговия живот – парче от снаряд се удря в него и не засяга Недев.

Боят е описан подробно в други източници, но това, което не е известно е, че
командирите на двата кораба се срещат в последствие при подписването на Брест –
Литовския мирен договор. Капитан Недев пита турския командир как става така, че са
успели да ги торпилират, а отговорът на офицера е, че на турския кръстосвач има
пиршество и бдителността е нулева. Факт е обаче, че командирите на българските
кораби знаят, че отиват на явна смърт: „Господин полковник, ако е въпрос да издавим
хората и миноносците, дайте ги на мен, аз ще свърша тази работа” – думите са на
командира на отряда. Единственото, което капитанът споделя е на смъртния му одър:
„То беше една нощ….такава една…необикновена нощ…Тихо-о-о…Изведнъж се чу
„Боцманееее”…Каква нощ! Тъкмо за атака!” Когато излизат спомени за боя с „Хамидие”,
Неделчо Недев дори и не ги чете, за него те са „уйдурми” и „измислици”. Факт е обаче,
че капитан Недев не сигнализира на останалите кораби от отряда за опасността.
Обяснението му е, че не иска да даде отправна точка за стрелба на турските сили.
„Смели” стои половин час под яростния обстрел на турските военни кораби, така дава
възможност на останалите кораби да се изтеглят и по думите на командващия
българския отряд капитан Добрев „…командира на „Смели” има корав характер”. Много
от участниците казват за този бой, че победата е чиста случайност. „И ако трябва с
нещо да се прославя този бой, то е готовността за саможертва на ония, които като
татко ти са тръгнали на поход, макар и да са знаели какво ги очаква!” – думите са на
Неделчо Попов, сродник на капитан Недев и офицер от речния флот.

Кариерата си Неделчо Недев продължава като ръководител и преподавател на
курс по астрономия, навигация и електротехника за млади морски офицери. Вероятно
за нуждите на този курс започва изготвянето на наръчник или учебник.

На 15 юни 1913 г. е повишен в капитан–лейтенант. На 27 ноември същата година
получава назначение за началник на Неподвижната отбрана на флота, а освен това и
тактическа задача да организира Бургаското пристанище като морска операционна база
на флота. Под негово ръководство се изработва Военновременния щат и
постановлението за мобилизация на военно – морските сили.

През 1914 г. по искане на Министерството на войната началникът на флота
възлага на капитан–лейтенант Недев разработването на темата за плаванията по
големите реки, правния режим на Дунав, миналата и настоящата дейност на
Дунавската комисия. Една година по-късно, през 1915 г. той дава отговор на
поставените задачи със заглавието „Дунава от гледище на съвременното речно
конвенционално право.”

През същата година капитан Недев е назначен за преподавател по
Военноморско право във Военната академия в София. В края на 1915 и началото на
1916 г. ръководи поставянето на минни заграждения на Варненския и Бургаския залив.

От 4 ноември 1916 г. капитан ІІ ранг Неделчо Недев организира и
миночистачната дейност по българското крайбрежие. През това време той е и началник
на Подвижната отбрана на флота.

През 1917 г. става началник на Морската учебна част.
През 1917 г. след Февруарската революция капитан Недев изпълнява няколко

мисии: участва в решаването на спора с Румъния за големия остров на р. Дунав под
Хърсово; през 1918 г. е в Букурещ като член на призовия съд по прилагането на мирния
договор с Румъния; през същата година е включен като военен експерт и в българската
делегация по преговорите за мир – Брест – Литовск.

През първата половина на 1919 г., като временно изпълняващ длъжността
началник на флота, той се противопоставя решително на унищожаването на
българския военноморски флот от съглашенците. През месец юли, няколко месеца
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преди сключването на Ньойския договор капитан І ранг Неделчо Недев подава молба
за освобождаване от длъжност. На 28 август 1919 г. той е уволнен от флота.

Веднага след освобождаването си Неделчо Недев прави опити за преместването
си в София и дори решава да купи къща там. Целите му са да стане преподавател в СУ
„Климент Охридски”, но цивилните специалности, които завършва във Франция все още
не са придобили нужната популярност във Висшето учебно заведение.

По-късно той се свързва с фирмата на А.  Илиев,  с когото са в роднински
отношения (съпругата на Илиев е братовчедка на жена му). Става неин пълномощник и
я представлява пред стоковата борса. Недев завежда износа на зърнени храни. През
1925 г. фирмата фалира. След ликвидацията и Недев прави няколко неуспешни опита
за търговия чрез акционерни дружества. През 1930 г. и последното дружество, чрез
което търгува също изпитва финансови затруднения. За да излезе от кризата капитан
Недев ипотекира къщата си и продава двете си лозя. Същата година вследствие на
напрежението получава и първата си сърдечна криза. През 1931 г. ипотекира къщата си
за 700 хил. лева, за да може да приключи с търговията си.

1931 г. е една от повратните в неговия живот, благодарение на близък свой
роднина, е назначен за Директор на храноизнос, а през 1932 г. - за Директор на
параходното дружество. За да приеме тази длъжност трябва да има 25 собствени
поименни акции като гаранция. Такива му се прехвърлят формално от
подпредседателя на дружеството Никола Нитов и акционера Стефан Райков. През
целия си период на управление Недев не увеличава акциите си, а след напускане на
поста не остава също така техен собственик.

Преди това назначение, още през 1925 г. той е в Управителния съвет на
Параходното дружество, но го напуска на следваща 1926 г. В протокола от заседанието
е вписано, че напуска „поради обида” – каква точно остава неизяснено. Но през
годините той повтаря: „Не бяха хора, с които мога да работя”. В тази година той участва
на няколко конференции като представител на институцията: през февруари 1925 г. е
член на Комисия, която трябва да определи дали да се изменят или не задължителните
линии на Параходното дружество; същия месец е избран за представител на
Българския народен морски сговор (БНМС) за разглеждане на Законопроекта за
насърчаване корабоплаването под български флаг, българското параходство по р.
Дунав и насочване на Дунавския трафик през Русе и Варна и модернизацията на двете
пристанища; през месец март участва в конференцията за създаването на
Черноморския научен институт. Неделчо Недев става един от двамата представители
на БНМС.

Какви качества е притежавал Неделчо Недев като ръководител на Параходното
дружество намираме в едно писмо от Управителния съвет до Дирекция на водните
съобщения от 22 ноември 1940 г.: „….работата на дружеството не е с нищо
шаблонизирана, а напротив, функциите на ръководството и са проява на творчество,
голяма съобразителност, предвидливост, познаване характера на морските транспорти
и най-компетентно познаване на морската търговия. Много ценни качества трябва да
притежава директорът, за да може предприятието да изпълни своето предназначение и
като фактор за стопанското развитие на България.” През целия си мандат на
управление винаги изпраща корабите при тяхното заминаване, отстоява интересите на
моряците.

Към приносите на Неделчо Недев като цивилно лице могат да се посочат и
предложенията и инициативите му свързани с благоустройството на Варна - дава идея
за постройка на плаж – хотел, състоящ се от 150 стаи, топла морска вода, гаражи,
сладкарници, ресторан, дансинг и други екстри за гостите. Към плана има и текст, в
който се казва, че Параходното дружество ще урежда екскурзии до Египет и Цариград,
а общината се задължава да преустрои булеварда. Определя дори мястото – до
днешния Аквариум. Това са записки на капитан Недев от 1939 г. и от тях ясно личи
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мащабното практическо мислене на капитана дори в сфера, в която той не е
специалист.

Последната му година в параходството е неспокойна. През 1940 г. той вече е на
пенсионна възраст, но се изисква да остане на поста си до намиране на подходящ
човек. Две седмици след влизането на България във войната на страната на Германия
Недев получава инсулт на работното си място. След възстановяването си е уволнен,
като тежко преживява предаването на корабите на германците, договор, който той не
подписва.

В работата си Неделчо Недев е абсолютно принципен. Дъщеря му разказва
няколко случая по този повод – не назначава свой племеник на работа, провежда
конкурси за назначаване на работа като заключва кандидата и взема ключа със себе
си. Боцманът Васил Киряков и радиста Чуков казват за него: „Той беше много строг, но
много справедлив”. Спомените и на други негови съвременници за него са, че е чужд на
уронващите достойнството действия пред колеги. Недев през цялата си служба на
морски офицер спазва принципа на ненамеса в политическите котерийни борби, смята
това за престъпно, защото по този начин се деморализира войската и ръководното й
тяло. Особено отрицателно мнение има за т. н. „македонстващи офицери”. Това
разбира се не го оставя далеч от неосъщественото обединение на България –
националните катастрофи приема много тежко.

Той е широко скроен човек, децата му четат всичко, което ги интересува без да
има каквито и да е забрани.

Годините след преврата на 9 септември 1944 г. посреща спокойно, явно очаквал
събитията, които се случват. Още в първите дни е извикан на разпит, за да даде
показания за параходното дружество. От новата власт е посрещнат с уважение, но
разклатеното му здраве не му позволява да се включи в обществения живот (може би
за добро, знаейки какво се случва с повечето от царските офицери). В това време той
вече страда от разширено сърце, сърдечна декомпенсация, отекли крака, флебит,
подмолно разяждаща го цироза.

През 1946 г. с уталожването на обстановката в страната настъпва спокойствие и
в семейство Недеви. Ходи многократно до София да проучва материали и справки за
изготвянето на един обзорен преглед на магнитното състояние на Черно море. Този
преглед има по-скоро описателен характер, но показва, че е първият българин, който
започва работа в тази научна област. В него влизат и опитите правени през 1907, 1909
и 1917 година. Направеният обзор занася в София през пролетта на 1947 г. в
Географския институт на Министерството на отбраната. През същата година при едно
от посещенията си там получава силен кръвоизлив от носа, а също така и коремът му
започва да се пълни с вода. През есента се залежава, но продължава живо да се
интересува от живота в страната и най-вече за Корабостроителния завод във Варна,
разсъждавайки кои ще са купувачите на българските кораби след като задоволим
собствените нужди – още един пример за напредничавото и рационално мислене на
капитана.

Капитан Неделчо Недев умира на 11 април 1948 г. По спомените на дъщеря му
Ружа Томова до последните си часове, въпреки болестта, духът му не е сломен. Какво
представлява за него морето и службата му на моряк разбираме от последната му
молба към нея: „Утре ще отидеш да намериш моряшкото гробище! Моето място е там!
Ще го познаеш лесно по флотското знаме на вратата…..Ние моряците сме особени
хора, не сме като другите….Трябва да разбереш, че аз не съм човек за семеен гроб,
мястото ми е при моряците!” Разбира се такова гробище във Варна няма, но капитан
Недев все пак е погребан до своя близък приятел капитан Добрев.

ЛИТЕРАТУРА:

РИМ – Шумен. Отдел „Нова история”, фонд „Шумен и шуменци в националната духовна
култура и наука”, инв. № 5399 - 5429
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БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ – ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТЪР
ТАНТИЛОВ

Мариана Русева

FOUNDER OF BULGARIA’S ARTILLERY LIEUTENANT-GENERAL PETER TANTILOV

Mariana Ruseva

Summary

General Peter Tantilov was one of the first officers in Bulgaria after the Liberation (1878). He
is well-known for the the artillery establishment and development, hence his name: the
founder of Bulgaria’ s artillery.
He actively participated in the Union of Eastern Rumelia with the Bulgarian Principality in
1885, the Balkan Wars (1912-1913) and the First World War (1915-1918). For his acts of
courage, the general was bestowed a number of honours in Bulgaria and abroad.
Before his death, Peter Tantilov left the following wisdom for our generation: ‘the army is to
support anyone who is in charge of Bulgaria’ s ruling, without serving the aims of the party.

„Без началник с авторитет, без вяра в началника,
без достойни началници с добродетелите на рицари

няма защитници на отечеството ни, няма победоносна армия!”.
Генерал-лейтенант Тантилов

Това са думи на един известен в миналото и позабравен днес български генерал.
Целта на настоящото съобщение е да представи неговия принос във военната ни

история въз основа на архивно-документални източници, съхранявани в Дирекция
„Държавен военноисторически архив” (ДВИА), В. Търново.

Петър Марков Тантилов е роден в Карлово на 27 ноември 1861 г. Син е на
учителя Марко П. Тантилов, един от ръководителите на църковното движение в
Карлово през 1865 г. и 1872 г.

През 1878 г. по препоръка на руския губернатор в Свищов – Найден Геров той е
изпратен да учи в Пловдив. Завършва училището за руски език с отличие, за което
получава и първото си поощрение в живота – 150 рубли възнаграждение.

На 25 юли с. г. постъпва в команда, специално формирана като основа на
бъдещото Военно училище. Обучава се 48 дни във военно изкуство и на 12 септември
с. г. е произведен в чин прапорщик. Така Тантилов става един от първите български
офицери в освободена България1.

На 10 май 1879 г. той е произведен в чин поручик и зачислен в първа батарея на
Софийското артилерийско отделение.

От 1 януари 1883 г. е командирован в Киев – 33. артилерийска бригада, където
усвоява руския боен опит до 1 януари 1884 г. Веднага  след това е изпратен да следва
Офицерската артилерийска школа в Петроград2.  Завършва я с отличие (трети от
всичките 45 души) за което е награден от руския император Александър ІІІ с орден “Св.
Александър” ІІІ ст. и орден “За военна заслуга” ІV ст.

1 ДВИА, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 47
2 Пак там, л. 48
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Завръщайки се в България през октомври с. г., е назначен на служба в 1.
артилерийски полк, а от януари 1885 г. вече е адютант в Артилерийската инспекция. От
тук започва и неговата дейност по подготовката на артилерията за стрелба.

Използвайки своите знания и обучение в Русия, Тантилов издава редица
заповеди, касаещи стрелбата в артилерията. Посочените в тях правила се изучават
старателно от офицерите, а после успешно се прилагат при практическите занятия. С
тази добра подготовка българската артилерия участва в Сръбско-българската война от
1885 г. и има голямо надмощие над сръбската артилерия.

През март с. г. той е произведен в чин капитан, а през септември е назначен за
командир на батарея в 1.артилерийски полк3. Така става първият батареен командир –
български офицер.

При обявяване на Съединението през 1885 г. тръгва с батареята си за Пловдив,
където е посрещнат тържествено от княз  Александър и голямо множество народ4.

Командваната от него батарея взема участие в решителния бой под Пирот,
завършвайки с победа и искане за примирие от сърбите.

За смелите си бойни действия капитан Тантилов е удостоен с орден „За
храброст” ІV ст. и орден „Св. Александър” ІV ст. с мечове.

През март 1886 г. му е възложено да формира в Пловдив 3. артилерийски полк5.
Събитията от 9 август с. г. дават на Тантилов възможност да прояви още веднъж

своето хладнокръвие и зряло познаване на фактите. Той взема участие за връщането
на детронирания и изпъден от България княз Александър с пълното съзнание, че
остава верен на войнишката клетва. Участвайки в контра-преврата стига до
заключението, че войската не бива да действа по свое разбиране, а да се задоволи с
ролята си на изпълнителен орган на държавата. Известно е, че княз Александър е
върнат в града, но се отказва от престола и в интерес на България напуска страната.

На капитан Тантилов е предложено да остане в София и формира 4.
артилерийски полк (разформиран заради участието му в свалянето на княза).  Това за
него не представлява никаква трудност, тъй като разполага с богат опит и командирски
качества. Нещо повече – благодарение на дисциплината и умелото му ръководство
създава от него един отличен във всяко отношение полк.

Известно време, паралелно с тая длъжност е и временен комендант на София.
На 1 април 1887 г. е произведен в чин майор. Като такъв е включен във военна

делегация по посрещането на Княз Фердинанд при Турно Северин на 1 август с. г. През
1888 г. княза посещава 4. артилерийски полк и обявява шефството си над него. По този
случай офицерите със свои средства му приготвят и поднасят артилерийски мундир. От
своя страна той подарява на Тантилов свой портрет в артилерийска униформа с
надпис: „Първият екземпляр от тази фотография подарявам на Тантилов, командира на
4. артилерийски на Мое име полк”6.  Дори изпраща на 31  октомври с.  г.  писмо до
министъра на войната, с което предлага майор Тантилов да бъде назначен за
инспектор на артилерията. Предложението му е прието и от 1 ноември с.г. встъпва в
изпълнение на новата длъжност.

По това време артилерията е в състав: три артилерийски полка, артилерийски
арсенал с лаборатория, една обсадна батарея и два артилерийски склада с по една
запасна батарея. Още в самото начало  Тантилов си поставя задача да организира
артилерията на необходимото ниво. За целта издава „Положение за инспектора в
артилерията”, според което той има задължение да завежда артилерийските части във
всяко едно отношение и ръководи изпитанията по материалната част. Съществуващият
в артилерията арсенал е под неговото пряко ръководство.

3 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 73, л. 18
4 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 49; ф. 334 е, оп. 1, а. е. 3, л. 94
5 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 50; ф. 1, оп. 5, а. е. 78, л. 67
6 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 53
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Тантилов развива голяма дейност, както като инспектор на артилерията, така и
като неин началник. Той проявява с всичка сила своята зряла енергия, подготовка,
знания, дисциплина и огромен труд за да организира батареите и полковете. За целта
създава „Ръководство за подготовка на офицерите за стрелба”, наречено от тях
„Червената книжка”. Тя поставя стрелбата на научна основа и въвежда ред във
всичките и отдели. За всичко това той черпи опит от ръководството на руската
артилерийска школа. Негово дело е и „Инструкция за действия и стрелба от
артилерийското отделение”, съставено от две или три батареи.

Прави превод от руски и нововъведения в уставите, инструкциите и
ръководствата по дейността на артилерията. Инспектира артилерийските полкове и
батареи в най-големи подробности, за да бъдат административно уредени и бойно
подготвени. През зимните и летни занятия не пропуска да провери лично подготовката
на младите войници, бойната подготовка на батареите, стрелбите, както и действията
на полковете по време на маневри. Полага изключително големи грижи по
организацията им за мобилизация, като провежда походни движения с мобилизираните
батареи.

Успехът от тази огромна дейност може да се каже, че е пълен. Артилерийските
части при всички съвместни учения и маневри с други родове оръжия, получават най-
висока оценка за своите успешни действия.

Това му носи на 2 август 1891 г. повишението в чин подполковник7.
През 1892 г. под негово ръководство се утвърждава „Устав за строевата служба в

артилерията”. Заедно с това преработва книжните таблици за стрелба и ги печата на
каучуково платно за да могат да се ползват от офицерите и при дъждовно време8.

Освен това, пише ръководство и устав за стрелба по закрита за мерача цел и я
прилага при практическите летни стрелби. Особено голям принос има и за тактическата
подготовка на батареите. Той определя не единичната батарея за тактическа единица,
а отделението от три батареи. За целта издава отделно ръководство, което прилага
при обучението.

По негово време и с негово съдействие, като председател на артилерийския
комитет допринася за превъоръжаването на нашата артилерия и увеличава
боеспособността на полската и крепостна артилерия.

С негово съдействие са купени 12  см гаубици –  едно много силно оръдие за
онова време. С тях са въоръжени временно първите батареи в полковете до
организирането и сформирането на особен гаубичен полк.

Част от задълженията му е и контрола върху артилерийския арсенал, с което той
се справя твърде добре. С голяма упоритост от негова страна е закупена и доставена
парна машина с голяма мощност – най-съвременната в онова време.

Може да се каже, че от времето на  командването му, в артилерията започва
системна работа в обучението и организацията на този род войска, която дълго време
носи следи от неговата насока и дейност.

По негово предложение много офицери са командировани за обучение в
италианска, австрийска и белгийска апликационни артилерийски школи за висше
образование, както и във Виенската щаб-офицерска школа. Заслугите на подполковник
Тантилов в тази област са огромни и не напразно са признати и от самия княз
Фердинанд. Той с право е наречен „Баща на българската артилерия”. Но една нелепа
случка преобръща, както живота, така и военната му кариера.

След бракосъчетанието на княз Фердинанд с княгиня Мария Луиза в Пианоле,
Италия те се завръщат в София. В тяхна чест на 17 юни 1893 г. в двореца е
организиран голям прием. Поканени са много длъжностни лица, граждани и всички
офицери от гарнизона, в това число и Тантилов. След пристигането му той получава
лист от протокола за реда в кортежа. Остава изненадан от факта, че всички офицери,

7 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 102, л. 50
8 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л.54
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начело с инспекторите в армията са поставени на опашката му. Той, като началник на
артилерията счита, че неговата длъжност е омаловажена и е оскърбен незаслужено,
като е поставен на второстепенно място по протокола. Демонстративно напуска
двореца и не участва в приема. Същата постъпка, със същите съображения прави и
инспектора на пехотата – генерал Николаев, без да знае за неговите действия.

Това оскърбява царските особи и двамата офицери на 18 юни с. г. са уволнени от
служба9.

Огорчен от това решение Тантилов иска аудиенция при княза, като му излага
причините за грубата си постъпка и същевременно моли за извинение.

Пет години по-късно, с ходатайството на военния министър, Паприков е приет на
служба и зачислен в 4.артилерийски полк, като началник на артилерийско отделение.

От 18 февруари 1899 г. му е възложено да формира и командва планински
артилерийски полк10. За целта организира девет планински батареи с три отделения в
Берковица, Самоков и Асеновград.

По негово предложение Военното министерство дава на планинските
артилеристи особено облекло – куртка с открит вратник, за свободно проветряване на
гърдите, а определя войниците да бъдат обути с цървули и като снаряжение към тях -
„котки”, за свободно катерене по планинските пътеки. Разпорежда през летните и зимни
занятия с батареите да се провеждат екскурзии в планината, с изпълнение на
тактически задачи.

Огромният труд, който той полага е оценен по достойнство от руския княз
Николай Николаевич (главнокомандващ руските войски). На проведените Шипченски
тържества той казва: „Видях вашите батареи, видях ги когато се движеха по
стръмнините на Шипка, видях ги когато действаха в боя, видях ги като се катериха и
като се спущаха и признавам, че видях отлични батареи здраво стъкмени и много
подвижни”11.

На 1  януари 1901  г.  Тантилов е произведен в чин полковник.  Няколко дни по
късно напуска планинския артилерийски полк и заминава за новото си назначение в
Самоков, като командир на 7.артилерийски полк. Командва го до 1 януари 1906 г.,
когато е преведен в София като командир на 4.артилерийски полк.

Той поощрява самообразованието на младите офицери. За тази цел създава при
щаба на полка специална библиотека, снабдена с всички ръководства и книги по
подготовката на младите офицери за постъпване във военни академии.

За пръв път урежда в 7.артилерийски полк подофицерско събрание, което служи
за образец и на други във войската. От 15 май 1907 г. е командирован към
новоучредените инспекционни области като началник на артилерията в Софийска
област. Остава до 1 януари 1908 г., когато с Височайша заповед № 3 е назначен за
инспектор на въоръжението в армията12.

Като такъв му се дава възможност непосредствено да инспектира всички
войскови части от армията: пехотни, конни, артилерийски, пионерни и разни военни
учреждения. Първата му грижа е да напише „Положение за въоръжението”, каквото до
това време не съществува. В него дава упътване на войсковите части как да чистят,
преглеждат, проверяват и пазят оръжието. Положението е разпратено за подготовка до
всички части в армията и след известно време полковник Тантилов,  заедно с
предоставен му техник започват инспектирането им.

Преглежда най-подробно състоянието на оръжието в оръжейните складове.
Провежда периодично изпити на оръжейните майстори в присъствието на командира на
полка и завеждащ оръжието.

На 20 септември 1912 г. е назначен за началник на артилерията.

9 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 116, л. 36
10 Пак там, а. е. 137, л. 23
11 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 58
12 Пак там, ф. 22, оп. 3, а. е. 142, л. 409
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На 5 октомври 1912 г. започва Балканската война, а на полковник Тантилов е
разпоредено да остане при командващия 3. армия. Той следи за състоянието на
бойните припаси, както в артилерията, така и в пехотата и ги допълва след боевете.
Същевременно извършва рекогнисцировка на неприятелската и наша позиция и дава
указания на артилерийските началници.

За отличните си действия на 5 август 1913 г. Тантилов е произведен в чин
генерал-майор13 и назначен за началник на 5. дивизия в Русе. На тази длъжност остава
до 5 декември с. г. когато се уволнява в запаса по собствено желание14.

Той е един от най-старшите офицери на артилерията и от млади години заема
висши длъжности в този род оръжие. Непрекъснато се самообразова, като възпитава в
себе си дисциплина, отговорност и воински дух. Отделя безкрайно много време за
творческа дейност.

Ако се направи един преглед на службата му се вижда, че през всичкото време е
на отговорна творческа дейност. Става създател на артилерията, уредник на нейното
превъоръжаване, преподавател по обучение в стрелба и възпитател на артилерийските
офицери. Създава особена насока за подготовката на планинския артилерист и достига
до съвършенство в подготовката и снаряжението на тази артилерия. Тантилов винаги
се ползва с доверието на своите началници и министри на войната, които ценят
неговите знания, усърдие, труд и полезна работа. Всяка негова служба оставя трайна
следа и създава традиция.

В началото на декември 1915 г. гр. Ниш се подготвя за посрещането на Кайзер
Вилхелм. Цар Фердинанд дава съгласието си генерал Тантилов да бъде назначен за
началник на укрепения пункт в града и се заеме с организацията и подготовката на това
важно събитие. Въпреки, че разполага с твърде малко време, успява да се справи с
поставената задача.

На 5 януари 1916 г. Кайзера е посрещнат от Тантилов, като командващ парада в
Ниш, за което получава, както неговите благодарности, така и тези на цар Фердинанд.

Много скоро е с ново назначение - началник на Главно тилово управление15.  В
най-къс срок успява да уреди снабдяването, като унищожава волските транспорти и ги
заменя с камионни отделения. Чрез Главното командване настоява да се поправи
бързо ж.п. линия Цариброд-Ниш, необходима за превозването на храни до южния
фронт. В началото на февруари с. г. тя е готова и започва редовното снабдяване на
армията с хранителни припаси и продукти.

Генерал Тантилов полага изключително големи грижи за резервните магазини  в
страната. Той приема и това предизвикателство - да се грижи и за прехраната на
населението, освен за армията. Главнокомандващият одобрява набелязаните от него
мероприятия и нещо повече – предоставя му двама офицери от Генералния щаб в
негово разпореждане.

Той изпълнява дълга си с прозорливост и твърдост.  През една много тежка
година, успява да изхрани армията задоволително с хляб и продукти, а населението – с
хляб, макар и примесен с царевица.

В същото време върви и подготовката на армията за очакваната война с
Румъния. От Главното командване го задължават да осигури прехраната и
подготовката на конната дивизия за бъдещите военни действия в Добруджа.  За целта
той разпределя и изпраща конните полкове в различни центрове из България, където
безпрепятствено се намира храна за конете.

За същата цел получава от Макензен план за съсредоточаване и складиране на
храни по целия фронт Русе-Варна. Десет дни преди започване на войната, всички
мероприятия по плана са изпълнени. Като благодарност за действията си получава
германски „Железен кръст” І ст., а по-късно е удостоен със същия, но ІІ ст. С добрата си

13 Пак там, ф. 1, оп. 5, а. е. 380, л. 239; а. е. 395, л. 17
14 Пак там, л. 78
15 Пак там, ф. 40, оп. 2, а. е. 1565, л. 33
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организация и подготовка той спомага за славата на нашата победоносна 3. армия и
заслужено е награден с орден „За бойно отличие”.

Като резултат от всичко това е новото му назначение – главен инспектор при
Главната квартира. Възложено му е да вземе участие като председател на комисия в
междусъюзническата конференция в София. Тя има задача да изработи „Положение за
разпределяне на благата и плячката в окупирана Добруджа”. За предстоящата си
дейност не получава никакви инструкции и подкрепа, както от главнокомандващия, така
и от правителството.

Германците успяват да се организират и представят своя проект навреме.
Според него Добруджа трябва да се управлява от германски етапен комендант и всичко
да е на негово разположение, а съюзниците да искат от него това, което им е
необходимо за страната и армията16.

Генерал Тантилов излага пред главнокомандващия предложението на
германците, но получава заповед да подпише протокола, както те го предлагат. На 2
декември с. г. това става факт.

Два дни по-късно, той е назначен за представител на българското правителство и
Главното командване при военния генерал губернатор в окупирана Румъния17. Отправя
се за Крайова, където временно е организирано управлението на губернаторството.

На тръгване министър-председателят Васил Радославов му казва само няколко
думи: „Пращам Ви да управлявате окупирана Румъния, а там Вие сами ще съумеете да
се ориентирате в работите и в отношенията си със съюзниците”18.

Главнокомандващият генерал Жеков го уведомява от своя страна, че германците
са господари на положението и че той като представител на Главното командване, ще
има доста разправии с тях.

Тантилов се явява и при военния министър генерал Найденов,  но и той не му
помага особено. Заявява му, че „в договора за участие на България във войната срещу
Румъния няма нищо предвидено, какво ще се даде на България от благата, добити при
разгрома на Румъния”.

Не само, че не са му дадени никакви указания, но не получава и протоколите,
както от Берлинската конференция (28-29 октомври 1916 г.), в която български делегат
е полковник Ганчев,  така и от Виенската конференция (20  ноември 1916  г.),  където
България няма свой представител. А те са твърде важни, тъй като съдържат най-
съществените данни  по използване плячката и благата от Румъния. От тук става ясно,
че Тантилов е изпратен като наш представител в окупирана Румъния с вързани
ръце.Това влошава безкрайно много положението му и създава редица трудности в
работата му.

Той съзнава много добре, че както страната, така и армията имат нужда от
предмети от първа необходимост и други стопански домашни вещи. Прави всичко свръх
силите си в България да бъдат изпращани  храни и други продукти.

Извънредно големи трудности среща и при изпращането в България на различни
материали. Успява да издейства доставката на памучни материали за бинтове и марля,
необходими за болниците. Почти по същия начин стои въпроса за снабдяването с
хинин. От дрогериите и аптеките в Букурещ е намерено много малко количество, а
останалото се набавя отново от германците. Така са купени и изпратени около две
хиляди килограма хинин по цена 360-390 леи за килограм.

България изпитва нужда по това време и от петрол. Голяма част от петролните
кладенци в Румъния се оказват задръстени, което не позволява веднага да започне
доставянето му в нашата страна. Тантилов търси съдействието на властите за тяхното
оправяне, а също и за откриването на нови кладенци. След два месеца усилен труд,

16 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 68
17 Пак там, ф. 40, оп. 2, а. е. 627, л. 367
18 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 69
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той започва доставките на петрол за България19. Месечно са отпущани по 650 тона
бензин, 225 тона петрол и 210 тона минерални и цилиндрови масла.

Солниците, които се намират в Сланик, се оказват запазени, което дава
възможност веднага да започне тяхната експлоатация. Ежегодно са изпращани за
България по 15-20 вагона сол.

Той полога изключително големи грижи и за крайдунавското население. Застъпва
се пред Макензен да му бъде предоставено правото да сече от островите дърва за
огрев. Германците дават разрешението си, но поставят свои контролни органи да
събират по 0.70 лв. за кубичен метър дърва.

Дълго време на българските рибари е забранявано да ловят риба по левия бряг
на Дунав. Те търсят съдействието на генерал Тантилов, който с такт и умение успява
да получи разрешение. Това от своя страна е в интерес и за нашето правителство, тъй
като в България се доставя голямо количество евтина риба.

Германците започват да събират в Румъния и да изпращат в Германия овце и
говеда. Тантилов решава да извоюва това право и за българите. Отново прави
постъпки пред Макензен и след дълги и трудни разговори получава разрешение да се
купят за България 4000 кончета на 3 годишна възраст по максимална цена 110 леи.

По предложение на Тантилов в Букурещ се организират магазини в които
бедните съюзни поданици в Румъния, и главно в Букурещ, могат да получат храна и
облекло на много ниски цени20.

Освен това, българското представителство получава всеки месец от германците
по 25 леи за раздаване на нуждаещите се и безработни българи, предоставени от
настоятелството на църквата. Това става по разработен правилник и от назначената
при БНБ комисия. Остатъкът от средствата се използва за подпомагане на българското
училище и църква в Букурещ.

Генерал Тантилов полага изключително големи грижи и за тях. Той иска от
Министерство на просветата да бъдат изпратени учители, на които са предоставяни
квартири и храна на общо основание, както и на другите чиновници. В най-скоро време
в училището постъпват 110 деца. На празника на Св. Кирил и Методий се устройва
училищно тържество, посетено от родителите на децата. В произнесената от него реч,
той се обръща с  благодарности към учителския персонал, за проявения патриотизъм и
достигнатия успеха от учениците.

Българската църква в Букурещ е изоставена поради липса на средства. С големи
усилия генерал Тантилов успява да направи основен ремонт и възстанови фреските и
живописта, покрити с пушек и прах.

Разпорежда да се издирят и съберат костите на падналите в боевете и
починалите от рани и болести наши офицери и войници.  Всички те са погребани в
общите Букурещки гробища, като на всеки гроб е поставен кръст и паметник.

Още в началото на 1917 г. успява да си извоюва правото за покровителство над
всички поданици. Той полага големи грижи за пълното обезщетение на всички българи,
пострадали от войната, както и на ония, намиращи се във Влашко и Добруджа. Същото
прави и за всички търговци от България, стоките на които са задържани в Румъния. Не
успява да постигне всичко напълно, както го желае, но влага от себе си изключително
голям труд и състрадателност.

Българското представителство поддържа добри връзки с българите в Букурещ,
били те румънски или български поданици. Те се отзовават с готовност за доброволни
пожертвования, предназначени за бедните, училището, червения кръст и др. На
генерал Тантилов се дължи голямото благодеяние което прави Ив. Хаджиенов за
техническото училище в Казанлък. Той дарява за него 1 600 000 леи, а за морското
механическо училище във Варна – 50 000 леи.

19 Пак там, л. 74
20 Пак там  л. 76
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Иска от централното управление на Червения кръст в София да открие приемен
дом и питателен пункт в Букурещ. С негово съдействие домът е открит, а германците се
задължават да го снабдяват с храна, продукти и др. материали. Числото на
потърсилите там помощ е около 200 души на ден.

За улеснение на пътуващите по железницата открива и комендантство на
Букурещката ж.п. гара.

Той прави постъпки пред командването на 3. армия да остави една от своите
болници в Букурещ, за да се лекуват заболелите проходящи офицери и войници.

Освен етапното комендантство в града, иска от Главната квартира офицери за
етапни коменданти в Крайова, Плоещ, Слатина и Браила. Именно чрез тях получава
сведения за действията на германските и австрийските офицери.

За цялото време на своята дейност, представителството в Букурещ е в пълно
неведение за положението в България, на фронта и в окупационните области –
Сърбия, Македония и Тракия. Както Военното министерство, така и Главната квартира
не смятат за свое задължение да го уведомят за станалите промени. Това
обстоятелство му създава неприятно положение спрямо неговите колеги – съюзнически
пълномощници, които много често се обръщат към него за информация. На
конференциите с тях той често изпада в неловко положение от неизвестността, когато
се решава или разглежда даден въпрос.

За генерал Тантилов остава неизвестна и причината, според която са събрани от
цяла Румъния 100 души първенци и интелигентни лица и изпратени в България като
заложници. Той поема грижата да уреди града, в който те да бъдат изпратени. След
проведения от него разговор с министър-председателя се взема решение това да бъде
Ловеч. Според сключените условия, тяхното пребиваване няма да струва никакви
разходи за България. На генерала е наредено да уреди всички подпробности с
българските власти, а последните да го държат в течение на всичко, което става в
града21. След два месеца, заложниците са освободени. В Букурещ много от тях лично
му благодарят за съдействието и доброто отношение на властите и населението.

Много често той е скъп гост на Макензен. При един съвместен обяд научава за
отвлечени в Молдова около 30-40 хиляди мъже – българи при отстъплението на
румънците от Влашко и Добруджа. Хрумва му идеята да използва присъствието на
двамата румънски офицери и проведе разговор за освобождаването им. Освен това
иска разрешение от министър-председателя да започва преговори и с германците. Те
съответно се противопоставят под предлог, че това би попречило да освободят своите
пленници. Преговорите се оказват безкрайно тежки за генерал Тантилов. Румънските
офицери посрещат с радост предложението да бъдат върнати отвлечените българи.
Германците са крайно недоволни от това и всячески пречат както на Тантилов, така и
на тях.

Преговорите завършват в началото на 1918 г. без никакви задължения от наша
страна, а румънците поемат грижата да изпратят всички пленници до граничния пункт,
като ги снабдят с храна и дрехи. Германците са възхитени от действията му и го
уверяват, че в този двубой българите излизат победители, тъй като освобождават от
плен не само българските поданици, но и българите-румънски поданици.

В началото на февруари с. г. започва завръщането им. За това голямо тържество
от Тулча пристига делегация, която лично благодари на българския генерал. Много
българи от Влашко и Македония лично му поднасят своите почитания за полученото
спасение.

Общо от отвлечените около 40% средно са починали. В някои от
съществуващите лагери смъртността достига до 70%. Силистренци по достойнство
оценяват жеста на генерал Тантилов, като го наричат “свой освободител от черната
Молдова”. Нещо повече – една от улиците на града получава неговото име. По този
повод делегация посещава Букурещ за да му поднесе благодарствен адрес и атестат

21 Пак там, л. 78
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за почетно гражданство на Силистра. В него се казва: ”Като израз на нашата
благодарност, по единодушното желание на гражданството, Ви провъзгласихме
почетен гражданин на нашия град и преименувахме, след одобрение, една от главните
улици на Вашето скъпо за нас име “Генерал Тантилов” с молба да приемете този слаб
израз на дълбоката ни признателност.

Атестатът завършва с датата – 28 юни 1918 г. Подписан е от тричленна комисия:
И. Кръстев, Х. Токлуков и Мустафа Шериф.

В началото на март с. г. Тантилов е назначен за член на делегацията по
преговорите за сключване мир с Румъния. В нейния състав са още: министър-
председателя Радославов, министъра на финансите – Тончев, пълномощника при
военното управление на Румъния -ген. Тантилов, народния представител – Ив. Костов
и проф. Л. Милетич. В предварителните разговори взема участие и председателя на
Народното събрание д-р Момчилов.

На тях германците представят свой проект на мирен договор, който да служи за
база в преговорите с румънците. Генерал Тантилов предлага някои изменения и
допълнения в него. Едно от тях касае чл. 4. Към него се прибавя нова алинея, според
която “с подписването на мирния договор Румъния трябва да уволни веднага всички
офицери и войници, които произхождат от Добруджа и те да се завърнат по домовете
си”. Тя е приета без забележки от съюзниците.

Член 10 на проекта гласи: ”Румъния отстъпва на съюзните сили Добруджа до
Дунав и пр”. Българският представител се противопоставя решително на тази
редакция, като настоява да се каже, че “Румъния отстъпва на България Добруджа до
Дунав и пр”. Съюзниците разбира се не приемат предложението му.

Въпреки, че му е наредено да се яви на заседанието при парафиране на
договора, той не го подписва. Турците по необясними причини постъпват по същия
начин. Така договора е подписан само от германците и австрийците

Завръщайки се в България Тантилов иска среща с министър-председателя и го
запознава с всичко онова което се случва в Букурещ22. Посещението му остава без
последствие.

Водената война влошава положението в страната. През 1918 г. реколтата е
твърде слаба и храната не достига, както за армията, така и за населението. Още през
март с. г. той прави редица постъпки, както пред главнокомандващия, така и пред
министър-председателя, но винаги и на всякъде му е отказвано. Във връзка с
настъпилия глад в Пловдив, Сливен и други градове на страната започват
демонстрации и бунтове. Министър-председателят е принуден да телефонира на
Тантилов на всяка цена да намери и изпрати храна. Той прави опит да я получи по
частен път, от германските складове, но не успява, тъй като контролът в тях и
дунавските пристанища е много строг.

След сключване на мира с Румъния, работата в представителството намалява.
Генерал Тантилов става повече дипломатически представител пред румънците и
Макензен. Тогава по предложение на Главната квартира на 15 юли с. г. е назначен за
началник на Македонската военна инспекционна област в Скопие23.

За предстоящата си работа и положението в Македония получава ясни и пълни
подробности от Главната квартира. Първото, което прави е да се запознае както с
новата работа, така и с чиновниците с които разполага. Получава указания от
министъра на вътрешните работи – Такев по политиката на правителството на Малинов
в Македония. След пробива при Добро поле, Тантилов издава заповед да се изпратят
по железниците за България всички наши учреждения: болници, ценни предмети,
затворници и др24.

На 1 октомври с. г. той е демобилизиран и уволнен от служба.

22 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 81
23 Пак там, ф. 40, оп. 2, а. е. 789, л. 96
24 Пак там, ф. 012, оп. 1, а. е. 123, л. 90-91
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Генерал Тантилов почива на 3 май 1937 г. на 77 годишна възраст. Погребан е в
Софийските гробища с подобаващите му се военни почести.

Макар, че напуска този свят, той оставя на нашето поколение завета – „армията
да остане опора на всекиго, който е поставен да управлява България, без да обслужва
на партийни цели”.
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ЦАНИ ГИНЧЕВ – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПРИНОСА

Гатя Симеонова

TSANI GINCHEV OR CONCERNING THE QUESTION OF ASSESSING THE
CONTRIBUTION

Gatya Simeonova

Summary

Every review of the Revival Period state of Bulgarian folklore studies invariably brings to the
fore the name of Tsani Ginchev, who had started his association with the great spiritual
movement for the preservation of the Bulgarian cultural heritage as a collector. In the same
role Gichev had stood out in the field of ethnography after the Liberation, too. As a person
embodying the live link between two ages and two stages in the development of folklore
knowledge, he has been of exclusive interest not only for his contribution as collector and
interpreter of ethnographic materials, but also as a scholar, publisher and writer. His
professional path is interesting above all for the details concerning the interrelations in the
emerging community of old Bulgarian “narodoutsi”  [folklorists] and the interpretation of these
interrelations by the following generation of “academics”.

Всеки преглед на възрожденското състояние на българската народоука
неизменно включва името на Цани Гинчев, който започва приобщаването си към
голямото духовно движение за съхраняване на българското културно наследство като
събирач. В същата роля се изявява Гинчев в полето на етнографията и след
Освобождението. Като човек, който въплъщава живата връзка между две епохи и
между два етапа в развитието на народознанието, той представлява изключителен
интерес не само с приносите си на събирач и интерпретатор на етнографски
материали, учебникар, издател и писател. Неговият професионален път е интересен
предимно с подробностите за взаимоотношенията във формиращата се общност на
нашите стари “народоуци” и тяхното (на отношенията) тълкуване от наследилото ги
поколение на “академистите”.

Цани Гинчев е роден в Лясковец през 1835 г.  в семейство на градинари,  но и в
селище, чийто основен поминък е градинарството. Самият факт, че заетостта на тези
хора е подчинена на сезонна или по-дълготрайна трудова миграция, че те пътуват в
съседни и по-далечни страни и общуват по-активно с външния свят, води до
предположението, че са по-будни. Потвърждение за това се търси в стремежа към
образование и в примерите с изявени в духовно отношеие хора, които тази селищно-
професионална среда издига.

Съдбата на Цани Гинчев през детско-юношеските му години не е по-различна от
тази на неговите връстници. Той започва обучението си в килийно училище. Споменава
се, че учи в Търново при Никола Михайловски, но обучението му прекъсва на 11-
годишна възраст, тъй като е принуден да помага на баща си в градинарския занаят. По
тази причина от 1846 г. работи като градинар две години край Букурещ (Румъния), а
през 1948 г. се прехвърля в Белград (Сърбия), където до 1853 г. продължава да се
занимава с градинарство. В кратките биографични бележки за Цани Гинчев няма данни
с какво е било запълнено времето от 11-та до 18-та му година, освен с труд в



586

зеленчуковата градина на баща му, но явно стремежът към по-високо образование не
го е напускал, защото през 1853 г. той постъпва в Белградската гимназия. Цани Гинчев
се обучава там до 1859 г., време, през което завързва връзки с български и сръбски
книжовници, отдадени на идеите за изключителната полза от народонаучни занимания.
От това време датира и познанството му с Раковски. През 1860 г. Цани Гинчев вече е в
Киев,  където се подвизава като редовен слушател в тамошния университет,  като
посещава ликции по естествени науки. Този тип обучение продължава до 1862 г., след
което Цани Гинчев поема пътя на учителското поприще. От гледна точна на начина, по
който се школува, той не е изключение, а по-скоро е типичен представител на едно
регионално явление, за което Константин Иречек пише следното: “Той е тип а ла
Караджич, Върчевич, Славейков и като много други, които създаде югославското
движение в нашето столетие, ала по-солиден от Славейкова, повече се е учил”1.

До Освобождението той работи като учител първо в Бесарабия (с. Караагач от
1862 до 1869 г.), а между 1870-1878 г. учителства в Русе, Габрово и Търново. Още по
време на Освободителната война, която го заварва в старопрестолния град, той е
привлечен във временното управление на Търново. През 1879-1880 г. е народен
представител в Учредителното събрание. В годините след Освобождението (1880-
1893) се изявява като учител, държавен служител (училищен инспектор), писател,
издател. През целия си съзнателен живот продължава да се занимава с издирване и
публикуване на народописни материали, както и с писателска дейност. Членството му в
Българското книжовно дружество, което датира от 1884 г., е мотивирано от факта, че
книжовната дейност е в основата на целия му съзнателен професионален живот. Цани
Гинчев умира в София през 1894 г.

Словесният портрет, който му прави Иван Шишманов и който отразява
впечатленията от вида на Цани Гинчев няколко дни преди смъртта му, ни го представя
по следния начин: “...един средно висок, възсухичък старец с побеляла коса и брада,
едро-набраздено лице, дебел, седлодат нос и живи, благи очи, на които едни големи
старешки очила придаваха още по-добродушно изражение”2. И нека уточним, че
впечатлението за “дълбока старост”, което оставя това описание, предизвиква
представи за дълголетие, а Цани Гинчев почива на 59-годишна възраст.

Увлеченията на Цани Гинчев по народознание, както вече беше споменато,
датират от гимназиалните му години в Белград, когато той, според биографите му, е
повлиян от идеите на Вук Караджич3. Всъщност най-сериозната причина за
насочването му към събирателства дейност е неговото познанство с Раковски, който
през 1856 г., когато Цани Гинчев учи в Беградската гимназия, пребивава за известно
време в Белград4. В средата на ХІХ век Раковски организира широко движение за
издирване на “народни драгоценности”, като сам дава пример за това и като насърчава
с писма-програми своите кореспонденти, един от които е Цани Гинчев5. Това е времето,
когато Раковски подготвя за печат своя Показалец, публикуван в Одеса през 1859 г., и
когато той разчита на материали от доброволни сътрудници-народолюбци.

През втората половина на ХІХ в. Цани Гинчев сътрудничи на възрожденската
преса, където помества народописни материали в Цариградски вестник, в. Македония,
сп. Общ труд, Периодическо списание, а след Освобождението започва да издава в

1 Иречек, К. Български дневник 1879-1884. т.ІІ, 1932, цит. по Янев, С. Народоведческите
изследвания на Цани Гинчев. – В: Цани Гинчев. Земя и хора. С., 1988, с. 6
2 Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев. – В: Избрани съчинения. Т.ІІ, С., 1966, с. 339
3 Симеон Янев спименава писмо на Цани Гинчев до Вук Караджич от 19 май 1859 г. Вж.
Предговора на Цани Гинчев, Земя и хора, С., 1988, с. 8
4 Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 3, С., 1977, с. 216
5 Повече за взаимоотношенията между Раковски и Гинчев вж. Минев, Д. Цани Гинчев – живот и
дружба с Раковски. – Бълг. мисъл, 1932, кн. 4-5. Същият, Раковски и Цани Гинчев. – Просвета,
1939, кн. 9. Вакарелски, Хр. Цани Гинчев. – Родна реч, 1939, кн. 4



587

Търново собствено списание – “Труд” (1887-1892), което по своята тематична
насоченост е предшественик на Сборник за народни умотворения.

Във възрожденската периодика Цани Гинчев прави и първите си литературни
опити, като започва със стихотворения и басни. През 1870 г. в Русе публикува в
отделно книжно тяло “Български басни”, които преиздава след Освобождението.
Пример за литературните му изяви са баладата “Две тополи или неожидана среща”,
както и сбирката “Стихотворения и приказки – за ученици и всекиго” (1884). На
писателското поприще Цани Гинчев е по-известен като белетрист. Той е автор на
няколко исторически повести (“Ганчо Косерката”, “Зиналата стена”, “Женитба” и др.),
писани след Освобождението. Тяхна характерна особеност е детайлното
битоописание, което ги приближава до етнографския извор6.

 Цани Гинчев се изязява и като съставител на учебници, с което отговоря на
нуждите на българското възрожденско образование. През 1871 г. в Русе излиза
неговият “Учебник за земеделието”, а през следващата година той публикува в
Цариград “Катехизис за земеделието”. Съвсем в духа на времето и като представител
на общност, която се е докоснала до по-високи степени на обучение, което му дава
самочувствие на школуван интелигент, Цани Гинчев прави опити и за научни
занимания. Пример за това е студията му “Писма за корените и законите на българския
език”7.

Етнографските приноси на Цани Гинчев се състоят в събиране на “градиво” за
някои земеделски поминъци, за традиционна народна медицина, за старинни игри, за
обичаи. Материалите му, публикувани във възрожденската и следосвобожденска
периодика, за пръв път са издадени в едно книжно тяло в края на 80-те год. на ХХ век
под заглавието “Земя и хора”. Там е поместено цялостното изворово наследство на
етнографа Цани Гинчев, което включва: “Няколко думи за гюла и за другите наши
земеделчески и градински растения”, “Няколко думи от историята на нашето
градинарство (бахчованджилък) и за уредбата на градината”, “Няколко думи за боите
(мастите)”, “Нещо по народната медицина”, “Български стари военни, гимнастически
игри”, както и описание на обичаи – “Гаро и огнените стрели на запошка (заговезни) в
Разложките села”, “Няколко думи за Гергьовден”, “Сурва”. Цани Гинчев проявява жив
интерес и към същества от традиционната българска митология по материали от песни,
предания, пословици, поговорки – “Огнените тракийски любовни стрели и живите
полели и лели (Купидони и Венери)”, “Още няколко думи за женитбата на слънцето”,
“Няколко думи за самодивите”8.

Изследователите на Цани Гинчевото дело подчертават, че той се е ползвал с
признанието на авторитети като Шишманов, който го поставя “в редицата на най-
заслужилите за българската народоука дейци”9,  а също и с вниманието на една
читателска публика, която е посрещала с интерес неговите текстове. Оглеждайки
разностранната му дейност, някои от тях са склонни да го възприемат като книжовник
от типа на енциклопедистите. Симеон Янев, който пише предговор към събраните му
народоведчески материали, стига до следното прозрение: “И все пак, приет и оценен от
всички, Цани Гинчев пише народоведческите си студии с енциколопедически замах в

6 Гинчев, Ц. Български басни. Русе, 1870 (Второ издание Търново, 1883); Същият, Две тополи
или неожидана среща. Балада. Цариград, 1872; Същият, Стихотворения и приказки – за
учиници и всекиго. Русе, 1884. Същият, Ганчо Косерката. Повест. В. Търново, 1890; Същият,
Златната стена. В.Търново, 1887; Същият, Женитба. В. Търново, 1892. Повестите му се
отпечатани в редактираното от него списание “Труд” (1887-1893) и са преиздавани през ХХ век.
7 Цит. По Речник на българската литература. Т.1, С., 1976, с. 269
8 Гинчев, Ц. Земя и хора. С., 1988
9 Шишманов в писмо до Ц. Гинчев (БИА при НБКМ, ф. 173, арх.е.3). В публикувана посмъртна
оценка на Шишманов за Ц. Гинчев (сп. Български преглед, 1894, кн.1) се казва: “...тоя човек
имаше всички качества на един отличен етнограф”. Цит. по Янев,  С. Народоведческите
изследвания на Цани Гинчев. – В: Цани Гинчев. Земя и хора. С., 1988, с. 7, 12
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едно време, когато енциклопедизмът отстъпва от сцената на науката и културата.
Именно на това се дължи фактът, че в много отношения той изглежда за учените си
съвременници малко закъснял и повече пристрастен. В българската народоука той е
последният възрожденец не само с методите и похватите си, но и с духовната си
устроеност, в оня неукротим патриотичен захлас, с който преди него са пламтели
Раковски, Бозвели, Каравелов. Енциклопедизмът на Цани Гинчев не означава
следователно само разновидност на знанията и интересите, но и дух и плам, които му
дават смелост да надниква в области и да строи тези, които не се боят да изглеждат
неприемливи, защото в същото време се оказват заредени с плодотворни идеи, които
едно далечно бъдеще ще оцени. Много такива плодотворни ядки се крият както в
неговата тракийска теория за езика, така и в теорията му за тракийския културен пласт
в българската духовна култура и т.н. Качествата му на народовед, направили делото му
толкова своеобразно в историята на българската култура, се коренят именно в неговата
енциклопедичност. Събирач, той е колкото въодушевен, толкова и прецизен, но не
остава никога само до събрания материал; той го проектира върху историята, търси
началото и проследява развоя. Познавач, той не просто описва материалната и
духовната култура на народа, но свързва изложението обилно с много лични спомени,
разкази на очевидци, чути и записани съпътстващи истории, така че то се превръща
почти в художествен текст, бликащ от емоции и изживявания”10. Същият автор
отбелязва, че именно поради своеобразието на народоведческите текстове на Цани
Гинчев, което е типично за поколението възрожденци (учители и ученици), в новото
време и в новоутвърждаващата се културна среда този автор създава впечатлението
за “недостатъчно наукообразен”.

В общността на нашите “стари народоуци” Цани Гинчев се откроява с
отношението си към своя собствен принос в народознанието. Той като че ли е
единственият, който настоява при ползване на негови материали да се споменава
името му на събирач. Гинчев възразява срещу ролята си на анонимен участник при
подготовката на публикувания от Раковски Показалец, като прави това публично
достояние много време след излизането на този труд, а и след смъртта на Раковски. В
съвременното етнографско историознание, представено от труда на Делчо Тодоров
“Българската етнография през Възраждането”, не е отделено внимание на този
закъснял конфликт и Цани Гинчев попада в списъка на събирачите като “един от
възторжените последователи и сътрудници на Раковски при съставянето на
Показалеца му”11.

Не може да се каже, че Гинчев още преди Освобождението не се е постарал да
уточни своите заслуги спрямо Раковски. Една година след смъртта му, в писмо от 2
април 1868 г., публикувано в сп. “Общ труд”, той пише: “С голямо удоволствие желая да
снабдя Редакцията на повременното книжевно списание, що почева да са издава при
Болградското Централно училище с гатанки, но за зла чест, сега засега твърде малко
имам под ръка, защото колкото имах събрани материяла, в Одеса ми ги завлече
покойният Раковски...”12. В писмо от 7 април 1868 г., публикувано в един и същ брой с
първото, той продължава с оплакванията си от Раковски: “Аз бях предузел да събирам,
като се начене от Сурваки до Сурваки, на секи ден какви обряди извършват блъгарити
и какво предание е останало за секи праздник, че да са състави съвременен наш
“народен календар”, но колкото материал имах събран, остана у покойнаго Раковски, от
който той много както гледам, напечатъл у “Блъгарската Старина”, тъй също и у
“Показалеца” материалът е се мой – а от де го е зел покойният, нигде не споменува”13.

10 Янев, С. Цит. Съч., с. 7-8
11 Тодоров, Д. Българската етнография през Възраждането, С., 1989, с. 154
12 Общ труд. 1, 1868, № 1, 91-96, цит. По Извори за българската етнография. Т. 1. Из българския
възрожденски печат. С., 1992, с. 33
13 Извори за бъларската етнография. Т.1,...с. 35
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Поне според тези писма, цитирани след смъртта му от Шишманов, а и от други
негови биографи14, Гинчев не се изживява като доброволен сътрудник на Раковски в
едно общо за народа дело, каквото е издаването на “Показалеца”, а това до голяма
степен противоречи на данните от кореспонденцията между Цани Гинчев и Раковски15.
Самият Гинчев признава, че е работил с Раковски и за Раковски, както впрочем и много
други родолюбци, които безкористно са откликнали на призива на Раковски за събиране
на “народни драгоценности”. По спомени на Шишманов Цани Гинчев имал намерение
да осветли тази страна от взаимоотношенията си с Раковски: “Гинчев от никого не
криеше в последно време, че целият материал, поместен в “Показалеца” е доставен на
Раковски от самия него. Той се сърдеше на безцеремонността на своя другар, който бе
се възползвал от труда му,  без със думица да спомене за него и тъкмеше да изложи
всичко в биография на Раковски, в която щеше да разправи и за своите отношения с
него”16.

Публично огласените обвинения на Цани Гинчев се отнасят не само до
“завличането” на събрания от него изворов материал. Той има претенцията да бъди
инициатор и кръстник на Показалеца, основен информатор и човек, който определя
тематичната насоченост на труда. Михаил Арнаудов препредава гледната точка на
Цани Гинчев, според когото Раковски не се заемал отначало  с толкова сложна задача,
та се наложило той (Гинчев) да го подканя с думите “Пиши за българския бит”. Раковски
обаче си признал: “Не го познавам, аз с него съм се разделил отдавна”. Гинчев отново
се притичва на помощ: “Тогава аз му наумих да напишем едно упътване, да го
изпроводим в няколко екземпляри в България до учителите, да ни съберат материал по
българския бит, обичаи, песни и т.н. Това обяснение или упътване аз го нарекох
“Показалец”. Раковски го прие и се съгласи. А догдето ни доди материал, аз му казвах,
че аз съм селянин и зная много неща,  които съм запомнил от баба си и съм виждал.
Колкото зная, аз ще да го напиша”. Следва продължение, в което главно действащо
лице е пак Цани Гинчев: “Захванах аз да пиша и да му давам материали, а той ги
преработваше по своето правописание...Писахме година и половина”17.

Шишманов препредава гледната точка на Цани Гинчев в посмъртните си спомени
за него и така я прави достояние на широката общественост: “Гинчев се смяташе не
само за сътрудник на Раковски в материалната част на Показалеца, а и за негов
инспиратор в историческите и филологическите му изследвания. Той често ме е
уверявал, че всичките теории, изложени в “Ключ българскаго язика”, са внушени на
Раковски от него. Излизаше почти, че Раковски е извършил най-обикновен плагиат
върху мислите и материалите на наивния си другар. Доколко това е вярно, ще може да
се съди, само като се напечати обширната биография. Кой от кого е заемал, кой трябва
да се смята за ученик, кой за учител – това не знаем, но очевидно е, че Гинчева и
Раковски свързват най-тесни духовни връзки. Това се вижда от посоката и характера на
техните научни занятия, те са същите”18.

В по-нататъшния си коментар на Цани Гинчевата версия около появата на
Показалеца, Михаил Арнаудов казва следното: “Излиза от тези думи, които трудно
можем да контролираме, че вдъхновител на Раковски при етнографските му занятия в
Одеса, гдето той копнее за родината си, е бил Цани Гинчев, родом от Лясковец, и че
Раковски въприема от него, от онова първо ръкописно упътване до учителите, което не
дало резултати, самото название на книгата си Показалец. Безусловно ясно остава за

14 Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев. – Бълг. преглед, ІІ, 1894, кн.1, 32-42; Същият, Цани
Гинчев. – Светлина, ХХVІ (1918). За отношенията на Цани Гинчев с Раковски пише и Минев,
Д.С. Цани Гинчев, Никола Козлев. Живот и творчество. Варна, 1932, 1-47
15 Вж. Писмата, цитирани у М. Арнаудов, Очерци по български фолклор. Т.1, С., 1968, с. 278
16 Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев...с. 345
17 Арнаудов, М. Раковски като фолклорист. – В: Очерци по български фолклор. Т.1, С., 1968, с.
278-279
18 Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев...345-346
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нас, първо, че всичко, което в тази книга е теория, обща характеристика и коментар, се
дължи изключително на Раковски и, второ, че Раковски е автор на много от самите
описания, доколкото те предават спомени от Котел или впечатления от виденото
другаде. По такъв начин дял на Гинчев ще са описанията на някои обичаи и занаяти
(напр. сватба, градинарство, домашни уреди) и част от народните песни. Навярно
Раковски допълня и поправя изцяло приносите на Гинчев (както правописно, тъй и
стилно), поради което не се чувствува задължен да го изтъква изрично като свой
сътрудник. Важно в неговите очи е било научното подреждане и обяснение, не
случайната помощ – чрез спомени и записи – на един любител, тогава още без име в
книжнината”19.

Михаил Арнаудов не пропуска да отбележи разликата в поведението на самия
Цани Гинчев към момента на коментираното събитие (Съставянето и популяризирането
на Показалеца) и по-късно, във време, свързано със самооценка на направеното:
“Любопитно е, че докато е жив Раковски, Ц. Гинчев влиза драговолно в ролята на негов
агент, специално при разпродажбата на Показалец из Бесарабия и Румъния, без да се
сети да протестира за липсата на своето име в книгата. Но вярно е и това: Гинчев
съобщава писмено на Раковски, все в 1859 г., че му бил събрал разни народоучни
материали – песни, предания и т.н.  – от което трябва да заключим: Гинчев наистина е
сътрудничил някак на Раковски, но търпи опеката на по-учения и авторитетен като
книжовник свой приятел, за да се почувства онеправдан едва по-късно, когато и у него
заговаря авторско самолюбие”20.

Доколко на младини Гинчев е бил възторжен сътрудник на Раковски не можем да
знаем, но че доброволно е откликнал на призива на Раковски за събиране на
народописни материали, с което се приобщава към духа на времето, е несъмнено.
Потвърждават го запазенине в архива на Раковски писма от 1857-1859 г.21. След
отпечатването на Показалеца Цани Гинчев е споменат пак в писма до Раковски като
човек, който популяризира изданието. На 24 април 1859 г. Тодор Хрулев пише на
Раковски от Свищов: “На велика събота получих чрез моего съотечественика и
сродника Цанья една книжка от вашето съчинение, която, като прочетох с голяма охотъ,
видех в нея с удивление,  което не мыслех нито да чуя.  Слава и благодарение на
скъпыте вы трудове, с които откривате темнатъ завесъ на българската народность,
живейте новый Венелине! Нека ви бъде халал българското млеко, което вы е отдоило,
нека вы бъде халал живота и таланта...”22. Сред “чувствительнити” българи, които са
само част от “сички българе” и които в писмена форма изразяват благодарността си
към труда на Раковски през 1859 г., е и бъдещият голям наш историк Марин Дринов.

Ако в своята дейност на събирач на народни умотворения, писател и издател
Раковски се е поддавал на нечие влияние, то е било влиянието на наистина утвърдени
в книжовната дейност и обществените си изяви хора, сред които през втората половина
на 50-те год. на ХІХ век все още не се числи ученикът от Белградската гимназия Цани
Гинчев23. От 1856 г., когато посещава Нови Сад и Белград и особено от 1857 г., когато
започва сътрудничеството му със сръбския книжовник Данило Медакович по повод на

19 Арнаудов, М. Цит. Съч., с. 279.
20 Пак там, с. 278
21 Пак там, с. 256. За това, че и Раковски се занимава със събирателство, но се издига “над
равнището на прост записвач” вж. Пак там, с. 236
22 Пак там, с. 270-217
23 Пак там, с. 246. В изработването на концепция за събирателска дейност на Раковски се
приписва външно чуждо влияние – на Венелин, на Вук Караджич, като се изтъква обаче, че той
предпочита да цитира френски автори.Това недвусмислено свидетелства кого Раковски смята
за авторитет и от кого се учи. Що се отнася до “неприязанта му към  Караджич, тя се обяснява с
факта, че той е посърбил езиково и е представил като сръбски множество български песни. При
цялото си уважение към Медакович, той открива и при него опити за посърбяване на историята,
които при преводите се на български поправя. Вж. Пенев, Б., Цит. съч, с. 231, където у сръбския
автор Скопие е в Стара Сърбия, а у Раковски – в Македония.
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в. Българска дневница, Раковски не просто възприема идеята за събиране на народни
драгоценности като извор за историята на своя народ,  но и се отдава изцяло,  като
разгръща широка организаторска и събирателска дейност, предшествана от книжовни
изяви, подчинени на борбата за национално самооутвърждаване24.

Той прави опит за основаване на Българско учръдничество, което,
обединявайки силите на най-добрите български книжовници, да издава вестник,
учебници и книги на “наш язик”. Същевременно Раковски, като се опира на опита на
други славянски народи, вижда възможности за прерастването му в Дружество
словесности. Междувременно през 1856-1857 г. Раковски защитата замисъла си с
дела: той превежда от гръцки учебник по Антропология, събира материал за български
речник, издирва “от разни стари списатели” данни за историята на българите. През
1856 г. Раковски издава в Нови сад “Предвестник Горскаго пътника”, а през 1858 г. –
поемата “Горски пътник”. Забележителна е съдържателната връзка, която Боян Пенев
открива между нея и отпечатания през 1859 г. в Одеса Показалец: “Към поемата си
Раковски прибавя множество обширни замечания. То са бележки от разнообразен
характер, във връзка със съдържанието на Горски пътник. Те засягат нашата история,
стара и нова, нашия бит, освен това в тях авторът възпроизвежда на много места свои
лични спомени, излага свои филологически разяснения и схващания, които отпосле
обширно развива в Показалецъ и Българска старина”25. От 1857 г. Раковски не просто
започва да се интересува от български народни песни, но той започва да “тъкми”
издаване на песенен сборник. За целта сам и с помощта на съмишленици, към които се
обръща с писма-указания за начина на записване, Раковски трупа градиво и в тази
насока. През 1858 г. в свое писмо той споменава: “Аз имам събрани близо до 4000
български народни песни и още събирам”26. През следващата 1859 г. съобщава в друго
писмо за над 3000 песни, в чийто брой влизат и онези от сбирката на покойния
Априлов, които му били предоставени27. В продължение на 10 години до смъртта си,
Раковски продължава наред с всички останали свои занимания да се изявява и като
записвач. Когато през 1866 г. след поредните гонения намира убежище в
Киприяновския манастир край Кишинев, той, по думите на Боян Пенев: “...обикаля при
това из Бесарабия, наблюдава живота на бесарабските българи и събира народни
умотровения”28.

Датировката на писмата показва, че събирателската дейност чрез сътрудници-
народолюбци започва не година и половина преди издаването на Показалеца, както
твърди Цани Гинчев, а доста по-рано и за натрупване на “градивото” освен него имат
принос и много други записвачи, сред които е и Раковски. “Авторът на Горски пътник –
пише Михаил Арнаудов – не само поведе жива агитация за проучване на минало и
настояще на народа си от това становище, но се и опита да даде “научно” обяснение на
натрупаното градиво. Като един от първите у нас, той се издигна над равнището на
прост записвач, който само по смътно чувство или по външна подкана се залавя за
издирвания и си изработва някои ярко вкоренени идеи върху смисъла на тоя род
материали – идеи, колкото оригинални, толкова и близки в основата си до популярните
на времето си научни теории”29.

24 Шишманов, Ив. Раковски като политик (Реч за петдесетгодишнината от смъртта му). – В:
Избрани съчинения. Т.І, С., 1965, с. 333-350
25 Пенев, Б. Г.С. Раковски. – В: История на новата българска литература. Т.3, С., 1997, с. 227.
Вж. също с. 219
26 Пак там, с. 242. Вж. Също с. 221, където се споменава за писма с упътвания за събиране на
песни и други материали
27 Шишманов, Ив. Априловият сборник от български народни песни в архива на Раковски. – В:
Избрани съчинения. Т.ІІ, С., 1966, с. 270-280. Авторът не отговаря на въпроса кога, от кого и как
песните от сбирката на Априлов са били преданени на Раковски.
28 Пенев, Б. Цит.съч., с. 292
29 Арнаудов, М. Цит.съч., с. 236
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Що се относя до отношението на Раковски към отзовалите се на призивите му
грамотни българи, то в никакъв случай не е белязано от неблагодарност. През 1857 г.
Раковски пише до Душанов в Тулча “Радвам ся и благорадя ти за песны народны, что
си ся потрудил да събереш и ми изпратиш”. Пак през същата година на друг записвач
на старинни песни,  Ст.  Вълкович,  Раковски пише:  “...кога ги напечатъ не ще остави
заборавено и твое имя в подобное место”30. Че Раковски не е неблагодарник, който
използва чуждия труд, най-очевидно проличава в стихотворното посвещение, с което
започва Показалецът. То е обръщение към всички, които са откликнали на повика му
или които въприемат труда му като родолюбиво дело: “Тебе родолюбче! Труд сей
посвещая”31.

От публикациите на Иван Шишманов се отнася впечатлението, че за
отношенията си с Раковски Цани Гинчев е говорил с него поверително, едва ли не му е
споделял някаква тайна. Дали претенциите, че Цани Гинчев е давал не само събраните
си материали, но и идеи на Раковски за произхода на българите са на Гинчев, не се
знае, защото той не ги е направил публично достояние. Когато се сравнят обаче
датираните научни текстове на Раковски (от 1859 и 1860 г.) с онова, което е писал в
частни писма до Шишманов Цани Гинчев и което е обявено от професора за “тракийска
теория”, и най-критичният читател може да види, че плагиат е Цани Гинчев. При това
той е плагиатствал дословно цели пасажи – за неизтребимостта на народите, казано по
повод на траките. Неразбираема е тази тенденция да се омаловажава Раковски за
сметка на хора, които също имат неоспорими приноси, но не точно в обема, който им се
приписва. Раковски е един изключително образован за времето си човек, което се
вижда от трудовете му.  Той е обществено активен и тази негова активност обхваща и
културния фронт. По-възрастен е от Цани Гинчев с цели 14 години, имат зад гърба си
опита на журналист и признат поет (чрез “Горски пътник), както и на оригинален
мислител към времето (1853 г.), когато като ученик в Белградската гимназия 18-
годишния Цани Гинчев започва да се увлича, според биографите му, от примера на Вук
Караджич. През 1859 г. е отпечатан Показалецът, чийто самостоятелен принос се
оспорва от Цани Гинчев и неговите почитатели, без да се отчитат авторовите
натрупвания на идеи и материал от “Горски пътник” и съдържателната им връзка с
книгата-указание как да се събират народописни материали. През 1859 г. Раковски
пише първи вариант на Ключ българскаго язика (пренаписан през 1865 г. и излязъл
посмъртно през 1880 г.), а през 1860 г. издава “Кратко разсъждение”. И трите труда
съдържат не само идеи, но и авторови доказателства за произхода на българите и за
сложната им многовековна съдба на Балканите. През 1859 г. Цани Гинчев, все още
ученик в Белград, е малко над 20 годишен младеж, а Раковски е авторитетен 37 г.
автор на творби, които и до днес продължават да удивляват с дълбочината на мисълта.
Не е ли странно Цани Гинчев да бъде смятан за източник на идеите на Раковски, още
повече, че Раковски все пак има теория за произхода на българите, докато няколкото
изречения на Цани Гинчев, останали във времето в извори с епистоларен характер,
изобщо не могат да бъдат смятани за “теория”.

Парадоксът е, че при очевидният дефицит на наукообразност в текстовете на
Цани Гинчев именно представител на академичната наука след Освобождението му
приписва авторство върху т.н. “тракийска теория за произхода на българите” и
вменяват на читателя предполагаемо идейно съперничество между Цани Гинчев и
Раковски.

В българска среда първите защитници на “тракийската теория за произхода на
българите” са от времето на Възраждането. Изходната идея, съгласно коментара, който
Иван Иишманов прави на Цани Гинчевите писма, е на водещи европейски траколози,

30 Пак там, с. 257
31 Раковски, Г.С. Съчинения. Т.4, С., 1988, с. 7



593

сред които на първо място поставя Томашек, но споменава още Швикер, Реслер,
Гайтлер и Флигиер. Тези учени смятат, че траките не са окончателно изчезнали. Нещо
повече – те продължават да живеят в земите на север от Дунав (в Румъния). Изразено
е и допускането, че онази част от траките, която не е била романизирана, е възможно
да е била пославянчена от славянобългарите. Теорията за жизнеността на тракийския
народ на Балканите, доказателства за което нейните поддръжници се опитват да
открият във “Веда Словена”, губи в европейска среда своя престиж и влияние след
обявяването на този извор за фалшификат32.

По всяка вероятност тази публикация на Ив. Шишманов е изиграла съществена
роля, за да се наложи в академична среда мнението, че Цани Гинчев е първият и най-
изявен представител на българския вариант на “тракийската теория”. Дали това е вярно
или не може да установи, като се проследят текстовете на Цани Гинчев, по реда и във
времето, когато те са станали публично достояние и се сравнят с писаното от други
българи по въпроса. В труда си “Огнените тракийски любовни стрели”, който е
публикуван в издаваното от същия автор сп. Труд (1887-1892), съдържанието й става
достояние на обществеността през 1888 г. (год. ІІ, кн. VІІ, с. 801). Там дословно е
казано: “Както и да е, но тоя обичай е много стар и са си го пренесли траките от възток
още в най-ранното си, преди историческо преселение в Европа. И от тях са го заели и
другите по-нови преселенци гелените караманлии и латинските племен. Ако беше инък,
то на божествата имената щяха да бъдат чузди, а не славянски тракийски”33. Ето я и по-
подробно представена теорията за българите като трако-славяни: “Славяните не са
дошле от студения север, те са се колонизирали от Тракия към север в бурните
времена, за които историята – тая няма баба, твърде малко ще може да се разправи
свястно, ако не изучим траките с всичките им завардени, поне досега, остатки от
славянската древност. (...). Който иска да изучи славяните, трябва да изучи траките,
тракийските днешни българи – той трябва оттам да почне.Траките не са само тия,
техните братя са се завардили от незапаметно време и в Азия в Курдистан, изучете
кюрдския народ, язик, нрави, обичаи и песни и го сравнете с тракийския. Тези два
народа са се държели един до друг и от нашествието на завоевателни племена, още
преди историческите времена, са се разкъсали и са уцелели само в непристъпните
свои планини...(...). От Индия по тоя път трябва да се върви за в Тракия – оттам са
дошле и траките и са се държали с Индия или по-добре с иранското огнище през Мала
Азия, но другите им братя пропаднали в равнините и голите без гора бърда; уцелели са
само в планините, както кюрдите, така и траките. От тая точка на зрението трябва да се
изучава славянската древнейша история, култура, вяра и пр. Трако-славяните са най-
сродни с персите и кюрдите; типовете на старите гелени се познават и различават от
тракийските. Статуите на еленските божества са тракийски типове, защото вярата е
била тракийска и божествата техни, вие и сега ще намерите тия чисти типове с
всичките им божествени черти живи в тракийските мъже и жени в планините по цяла
Тракия и Балканите. Геленската религия е тракийска. Гелените са я заварили и са я
приели като колонисти – пришелци – гелени”34.

Какво е прибавил към своята теория Цани Гинчев в писмата си, изпратени на
Шишманов. В писмо от 6 декември 1890 г., изпратено от Търново, той започва с
въпроса: “Такваз ли беше историята преди многозначущите разкопки на старите
цивилизации в Азия и Египет? Аз, макар да е казано, че след Христа пророк не бива, ти

32 Шишманов, Ив. Тракийската теория на Цаня Гинчев. Юилеен сборник на Славянска беседа,
1895. Препечатано В: Ив. Шишманов, Избрани съчинения. Т. 2, С., 1966, с. 256-269.  За
европейските последователи на тракийската теория  вж. с. 262-263. Изполлзвам възможността
да благодаря на проф. Й. Табов за предоставената ми публикация.
33 Гинчев, Ц. Огнените тракийски любовни стрели. И живите полели и лели (Купидони и
Венери) – В: Земя и хора, С., 1988, с. 156. Пак там авторът пише, че траките са
слънцепоклонници и че следи от този култ се пазят в личните имана на българите.
34 Гинчев, Ц. Огнените тракийски... с.159-160
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предричам, че в заварената стара цивилизация на Балканския полуостров, а ако щеш
и на цяла Европа ще даде нов свят и блясък на историята и ще освети това, което аз
предричам и ти се види сега чудно...(...)  Славянската люлка не е Север,  както щат да
думат и с каквото щат да доказват. От Балканския полуостров и Южна Европа са се
колонизирали славяните на Север, но тогава те не са се звали славяни, това голямо
море е имало особени свои местни имена и пристанища. (...)...аз не мога да се примиря
с днешната шовнистическа история, която избърска траките от земното кълбо”... (...) Аз
съм от лагера на ония, които вярват, че траките са били славяни и тъй ще си умра...Ако
бяха тия траки – днешните българи – новопришелци славяни, както се напрягат
шовинистите и поддържателите им историци да доказват, то и язикът, който се говори
днес между всички българи, не щеше ли да бъде със седем падежа, както е сръбсткият,
хърватският и др. новославянски езици? Как са можели те да го завардят, а ний сме го
изгубили?Това не е ли противоречие на здравия разсъдък? Този език с четирите
члена...е тракийско-славянски; той е наложил своето могъщество на арнаутския,
влашкия и гръцкия. Българите, които са дошли и са основали българска държава, са от
групата на малорусите и великорусите – средньото най-южно и най-развито звено. Те
са живели на Буг и край Черното море и твърде е вероятно да са се звали бугари или
българи от самата река...”35.

Във второто писмо, от 8 юли 1891 г., Гинчев отново започва с пророчеството, че
не може потомците на старите траки да са потънали в земята. Той открива потомците
на Ситалка в чернодрешковците на юг от Балкана. “Всичката тайна се състои в това, че
траките, същи славяни, под римляните са се звали със своето име, дадено им от
горците траки (северни), а по-интелигентните - римляни (ромеи), докато им дойдат на
помощ братята българи-славяни и ги подбуди и принуди да съставят нова държава, да
ги отъврат от Византия и гърците. Тогава взеха да бележат в историите си, че дошли
славяни или по-добре траките станали славяни”36.

Смисилът на Цани-Гинчевата “тракийска” теория се състои в убедеността му, че
траките са били винаги и са си останали славяни и че те са излъчили изселници на
Север, откъдето след време идват други славяни – бугари и създават държава, като
обединяват тукани с новопреселени. Защо обаче наследникът им в лицето на
съвременните българи, говори два езика? На практика тракийската теория на Цани
Гинчев не е нищо друго освен разновидност на т.н. славянска теория. Остава обаче
убеждението, че народът не е етнически монолитен, защото включените в състава му
народи, макар и славянски, са два и се различават по език.

Друг представител на “тракийската теория”, за когото в качеството му на
изразител на подобни идеи от теоритечно естество малко се знае, е Стефан Захариев.
През 1870 г. излиза, отпечатан във Виена, неговият труд за Татар-Пазарджишката
кааза, придружен от предговор, писан през 1865 г. – вероятно времето, когато текстът е
бил готов за печат, но и времето, когато е била вече публикувана “Българска старина”,
а и други трудове на Раковски37.

Представите на Стефан Захариев за произхода на българите са отразени в този
Предговор: “Според повечето стари и нови западни историци току-речи всичките
народи жители на Европа водят началото си от Индия, а според елинските и някои
инситнски (?) историци, подир потопа тръгнало едно многочислено отделение, под
предводителството на някой Тир и като преминали Възпора, настанили се в тая страна
Европа, която от техния предводител Тир се нарекла Тракия, и на тия преселници
отпосле елините дали име пелазги, а те между себе си са се наричали по

35 Шишманов, Ив. Цит. съч., с. 257, 258, 259. Следват интересни разсъждения за съвременния
български език, който според Гинчев се състои от два – тракийския и този на завоевателите-
бугари, който е бил като руския. Вж. с. 260
36 Шишманов, Ив. Цит. съч..., с. 260
37 Захариев, Ст. Географско-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза,
Виена, печатница на Л. Соммер и Сие, 1870
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самоскритския език ярии, т.е. орачи, или полски жители, които са знаели още тогава да
орат и да сеят жито. Подир тия пелазги и други са излазали от Индия, и едни са
оставали в Азия, и са се населили при Черно море като връгите (...), от които и мястото
нарекли Фригия (сега Медиях). Други се отправили при Карпатските планини и се
населили край река Волга и сегашна Малорусия. И всички тия едноплеменни отделения
тогава живеели патриархално като израилтяните и са говорили старобългарският или
славянският език, додето 700 години преди Христа едно от най-големите отделения
тръгнало от Индия под предводителството на двама братя Брен и Болг, и така Брен
отишъл със своите,  та се заселил в Западна Европа,  а Болг със своите останал в
Източна Европа, от когато и жителите на тази страна славяни се наименували болгари
или българи...(...) И така са станали и тракийските славяни от пелазги – българи”38.
Проследявайки по Херодот и Страбон отношението на балканското население към
Делфийското “гледалище”, авторът заключава, че “македонците агатири, илирийчените
и дарданците, като съплеменници на тракийските славяни, са предпочели това
гадалище пред елинските. После одринският цар обновил малкият градец Плъдън (от
плодний, или от плодовитото място, наречено от първите индийски славяни) и събрал в
него разсеяните по полето беси, и го преименувал Колиби. Подир някое време
Македонския цар Филип, като бил принуден всякога да иска от своите съседи и
единоплеменници спомагателни войски против горците или елините, забелязал, че тези
места били изобилни със злато, желязо, олово и други земни произведения, та
ненадейно нападнал тракийците и завладял Пловдивската област от сегашно
Харманли до Средна гора и разширил Пловдивската крепост, а като съградил някои
великолепни къщи, преименувал го Филипов град (...), а пък за да може да удържи този
град, основал наблизо още две крепости Дръглян (...) и Мъстра (...). После умиралката
на цар Филип синът му Великий Александър, като покори елините със своите
македонци и съюзниците тракийци, с които и отида да завладее цяла Азия, тогава
нашите тракийци, под предводителството на своя цар Измор (...) станали, та превзели
крепостите и се освободили от македонската власт. После, когато след смъртта на
Александър Македония останали под властта на цар Бередика (...) те били негови
съюзници, докато римляните завладели цяла Европа и част от Азия, та подновили
крепостта на Пловдив и го преимунивали Тремонте.  (...).  После 485  г.  сл.  Хр.  едно
отделение от Атиловите хуни, или венети и анти, под предводителството на някой
воевода Борис, преминали през Трояновите врата в Тракия и се населили в Цепина,
откъдето, подпомогнати от своите съплеменници тракийци, държали са седемгодишна
война с гръцкия император Анастасий Дикор... А после волските българи преминали
Дунава и едни се устремили към югозапад и завладели Македония, Епир, Тесалия,
Пелопонис и цяла Морея, а други се стремили към югоизток и завладели Долна Мизия
(България) според Зосима – Понтийска Скития, и там, като не можали да се съберат и
да се поминат, в 679 г. подир Христа едно млогочислено отделение от българите
преминало Стара планина (Ем) през Демир Капия при Сливен, и предвождани от своя
началник Батая (...), навлезли в Тракия и се населили в Одринската област до
западните й предели между своите единоплеменници и единоезичници тракопелазгите,
и съществуват и до днес”39.

В това съчинение историческите траки и тракийците от съвременния на
автора български народ са равнопоставени. В исторически план се оказва, че
македонците на Филип и Александър и траките са едноплеменници, че траките
(попаднали в подчиненост във вътрешноетнически план при подобно представяне на
фактите) са съучастниците в похода и във всички борби от доримския период на
района. Наследникът на Александър Велики на Балканите е Беридика (Пердика) –
име, фонетичен вариант на етноним, извеждан от основа бер-/пер, към който по-

38 Предговорът на Стефан Захариев е цитиран тук по препечатка от сб. Българи в античния
свят, С., 2006, с. 119-120
39 Захариев, Ст. Предговор...с. 121, 122, 123
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късно ще се върнем. Тракопелазги (траки) и македонци са едноплеменници, но се
оказва, че съплеменници са им също онези атилови хуни (според нашата история
венети и анти, славянски племена), които се преселват през V век на Балканите и
воюват заедно с траките против Византия. И сякаш за да направи съвсем
неразгадаем етногенезиса на българите, авторът твърди, че и волжските българи,
залели Балканите след V в., а през VІІ в. (679 г.) разселени и в Одринска област, също
са едноплеменни на тракопелазгите.

За разлика от Цани Гинчев Стефан Захариев смята, че всички тези
единоплеменници, дошли тук по различно време, са едноезични. На практика излиза
следното: пелазги, траки, македонци, хуни, славяни са различните имена на българите.
Липсва само споменаването на Кавказките бурджани (българи), за да се съгласим с
откровението, че Сказанието за дъщерята на Шан в сюжетно-образна форма представя
това неизличимо единство.

В търсене на авторство върху тракийската теория академичната етнографска
наука в лицето на проф. Иван Шишманов дава предимство на Цани Гинчев. “На вятъра
Гинчевите идеи все пак няма да отидат, поне не всичките. Даже нищичко научно да не
се намери в тях, те ще останат едно свидетелство, че Гинчев негли наистина е бил
главният вдъхновител на Раковски, нещо, което той толкова пъти ни е поверявал и
което е от голяма важност за историята на нашата народна пробуда”40. Забележително
е, че тези думи на професора са последвани от бележка под линия: “Че и Раковски
смята траките за славяни, в това не може никой да се съмнява, който знае, че според
него почти всички древни народи са българи. Вж. Ключ българскаго язика, Одеса, 1880,
стр. 105. Обаче Раковски поминува траките само пътем, като не им отдава по-голямо
значение, отколкото на галите, фръзите и пр. В туй именно се състои и разликата от
Гинчева идеята, че народите не измират така безследно, срещана и у Раковски:
“Народите не са като щурци (скакалци) да ся запратят изеднъж в земята и да са затрият
сичките изеднъж и завсегда освен в случаи всеобщаго потопа или всеизтребителной
болести, за които от Иродовото време насам нямами някои си доказателство, нити
спомян да са последовали” (Ключ, б.я., 106)41.

Кой в българска среда е първоизточник на идеята и какво цели Шишманов с
твърдението си, че автор на “тракийската теория” е Цани Гинчев? Да му признае научни
заслуги за едно почерпено от други автори предположение или да ощети Раковски без
да може да наложи Цани Гинчев като научен авторитет? Достоверно ли е
Шишмановото твърдение, че първите сбирки с материали на Цани Гинчев “датуват още
от 1850 г.”? Тогава Цани Гинчев е само на 15 години и все още е чирак-градинар в
околностите на Белград. Възможно ли е наистина Цани Гинчев да бъде учител на
Раковски? И не е ли доказателство за съмнителността на подобно твърдение фактът,
че след смъртта на Раковски, когато никой не плагиатства идеите на Цани Гинчев, те не
се появяват под формата на научни трудове, а битуват единствено в разговори и
частни писма до Шишманов. В качеството си на довереник, като описва последния си
разговор с Цани Гинчев, Шишманов опазва за етнографското историознание
атмосферата, в която двамата водят научни разговори: “Пред портката той застана и
започна да ми развива своята “тракийска теория”. Аз знаех, че като залови тази своя
любима тема, той няма тъй скоро да свърши. Знаех, че тя отдавна го вълнува, спомних
си, че той беше ми я излагал и писмено...”42. Цани Гинчевата “тракийска теория” добива
гластност чрез по-горе коментираната публикация на Шишманов. Тя има предимно
информативен характер, но съдържа и оценката на професора, както и неговите

40 Шишманов, Ив. Тракийската теория на Цаня Гинчев...с. 261
41 Пак там, с. 261
42 Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев...с. 340. За началото на събирателската дейност на
Гинчев, отнесена към 1850 г., вж. с. 345



597

предпочитания за авторство на Цани Гинчев, които обаче не се основават на обстоен
анализ на текстовете на Раковска. Тази част от задълженията на автора е вменена на
някакъв неидентифициран историк на етнографията. Очевидно е обаче, че последният,
който ще обитава етнографското бъдеще, трябва да се занимае не само с анализ на
фактите и идеите, но и с анализ на нравите в етнографската общност, които от самото
й зараждане са белязани не толкова от интелектуални, колкото от морални конфликти.

Дотолкова, доколкото Цани Гинчев е обвързан в стереотипния изказ на
етнографското историознание с авторство на “тракийската теория” за произхода на
българите, произход, който засега остава спорен, всяко съвременно етногенетично
проучване покрай актуализирането на някои възрожденски идеи ни връща към
конфликта не винаги с поименно споменатите страни, но при всички случаи с
напрежението, което едно неуточнено знание нагнетява. Показателно е, че опитите за
връщане към нерешените проблеми на нашия произход идват от външни на
етнографската общност среди. В някои съвременни изследвания, без да се споменава
“бащинството” на един или друг възрожденец, в нова интерпретация и с привличането
на нови извори се възпроизвеждат някои от изричаните вече теории, в един дълъг
разговор за българското самопознание, в който участие взема и Цани Гинчев.43

43 Табов, Й. Падането на стара България, С., 1997, с. 250-263 (Старите пеларги) Същият,
Българи в Троянската война. – В: Българи в античния свят. С., 2006, с.7-51; Същият. “Вулгари”
от Волга или гото-славяни “бугари” от Буг? (Статията е разпространена в електронен вариант.
Вж. tabov @math.bas.bg. Многозначителен е фактът, че групата по нова хронология, която
работи към Математическия институт при БАН, препечатва възрожденски автори, които освен
Раковски и Цани Гинчев, също са писали за генетичната връзка на траките с българите. Вж.
Захариев, Ст. Към ученолюбивите читатели. – В: Българи в античния свят. С., 2006, с. 117-125
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БОРИС САРАФОВ И ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ И
ОДРИНСКО

Слави Славов

Десетилетия наред дейността и личността на поручик Борис Сарафов – един от
най-ярките дейци на българското националноосвободително движение в Македония и
Одринско, предизвикват противоречивите и понякога крайни оценки както на неговите
съвременници, така и на изследователите, занимаващи се с тази проблематика.
Мненията се движат в широк диапазон от пълно отрицание до идеализиране1.  В
периода до 1989 г. ролята на Сарафов бе премълчавана, неглижирана, а доколкото се
споменаваше, бе в изцяло негативна светлина. Причините за това се обуславяха от
схващането, че той е близък до правителствените и дворцовите среди и на тази база –
„реакционер”, „върховист”, идеен противник на „левицата” във ВМОРО. През 90-те
години, след държавно-политическите промени в България, оценката за Сарафов като
че ли се отклони към противоположния полюс. Появиха се изследвания, които в един
позитивистичен дух го идеализираха и видимо преекспонираха и надценяваха неговата
дейност. Постепенно балансираната и обективна нагласа надделя и в днешно време
може да се каже, че тя е доминираща2.

Безспорно затрудненията при изследването на личността на Борис Сарафов са
немалки и поставят на сериозно изпитание стремежа към обективност на всеки
професионален историк. В зависимост от ракурса, от който бъдат погледнати, чертите
и качествата на изтъкнатия македонски революционер могат да бъдат тълкувани по
коренно различен начин: личен авторитет, подсилен от силна харизма или авторитарен
стил на поведение с диктаторски методи на действие; оправдан от революционния
морал прагматизъм или безскрупулност; двойственост в отношенията с останалите
лидери на македоно-одринското движение или гъвкавост в името на запазване
единството на революционното движение; непресъхваща инициативност и креативност
или недотам обмислени идеи и действия с авантюристичен привкус; безпринципно
поведение при търсенето на източници за финансиране на освободителната борба или
безценни умения и резултатност в тази насока.

Борис Петров Сарафов е роден на 12 юли 1872 г. в намиращото се тогава в
Османската империя с. Либяхово (дн. Илинден), Неврокопско (Гоцеделчевско).
Произхожда от семейство с ярко присъствие и участие в църковнонационалните борби
през Възраждането. Учи в престижната Солунска българска мъжка гимназия “Св. Св.
Кирил и Методий” до 1890 г., след което постъпва във Военното училище в София.
След завършването му служи в различни полкове в страната, а в периода 1895 – 1896
г. посещава за кратко и руската Генералщабна академия в Санкт Петербург. Достигнал
до чин поручик, през 1899 г. Сарафов окончателно преминава в запаса и изцяло се
отдава на борбата за освобождение на сънародниците в Македония и Одринско.

През 1895 г. подпоручик Борис Сарафов участва в т. нар. Четническа акция,
организирана от новоучредения Македонски комитет в София. Като офицер от Първи

1 Следва да се отбележи фактът, че негативният образ на Сарафов сред съвременниците е
преобладаващ. Вж. Спространов, Е. Дневник. Т. 1. С., 1994. с. 335, 338, 341 и др.;
Попхристов, Г. Революционната борба в Битолския окръг. С., 1953, 85-86; Пърличев, К. 36
години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. С., 1999, 68-71.; Хаджидимов, Д.
Публицистика, писма и документи. С., 1989, с. 208.; Мартулков, А. Моето учество во
револуционерните борби на Македониа. Скопjе.  1954, с. 88.;   Борбите в Македония и Одринско
1878-1912. Спомени. С., 1982, с. 615;  НБКМ-БИА, кол. № 42, а.е. 49, л. 27, 57-58. Спомени на Т.
Попадамов.
2 Елдъров, С. Борис Сарафов и Яне Сандански. Опит за портретиране на волята за свобода. В:
100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Кюстендил, 2006, 29 – 44.
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софийски полк Сарафов играе водеща роля във военно-техническата и
организационната подготовка на акцията3. Под негово командване се намира един от
отрядите, който превзема, макар и за кратко, казалийския (околийския) център Мелник4.
Този смел настъпателен рейд прави силно впечатление на турския генерален щаб и
османското правителство. Участието в Четническата акция донася на младия офицер
огромна популярност и същевременно представлява сериозна заявка за бъдещата му
дейност в македоно-одринското революционно движение.

В периода 1897 – 1899 г. Борис Сарафов е инициатор за създаването на Тайните
офицерски братства (или Българските освободителни братства (БОБ), както е точното
им наименование). Дейността на братствата е насочена към всестранно и преди всичко
военно подпомагане на освободителната борба в Македония. Под ръководството на
Сарафов офицерите от БОБ установяват тесни връзки с дейците от Вътрешната
организация и всестранно ги подпомагат5.

През май 1899 г., на Шестия извънреден конгрес на Македоно-одринската
организация (МОО) в Княжеството, Борис Сарафов е избран за председател на
Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК) – пост, който той заема до 1901 г.6 През
мандата на неговото председателство между ВМОК и ВМОРО (Вътрешната македоно-
одринска революционна организация) се установяват отношения на тясно
сътрудничество. Безценна е помощта, която Комитетът оказва за снабдяването на
Организацията с оръжие и муниции, по организирането на нейните погранични
пунктове, при изграждането на Четническия й институт. Офицерите и подофицерите от
ВМОК са първите военни инструктори на дейците на ВМОРО, от техните среди се
излъчват и първите войводи на революционни чети в Македония7.

Промяната в насоките на дейността на МОО и в нейните отношения с ВМОРО
стават окончателно след Седмия македоно-одрински конгрес, проведен през юли –
август 1900 г. в София8.  Конгресът си поставя за основна задача пълното сливане на
двете организации с цел да „направи македоно-одринското освободително дело
общонародно, масово, като уплете цяла България в мрежа от дружества, за да може
организацията да дигне един ден целия български народ в името на неговата пълна
свобода”. Даването приоритет на революционните методи не само се възприема
напълно, но и се вдъхновява от председателя на ВМОК Борис Сарафов, преизбран от
делегатите на конгреса9. Неслучайно, доволен от поетото направление, той заявява, че
„най-важното, което се очакваше от конгреса, се изработи, именно: трасира се най-
правия път за македонската кауза – революцията”10.

ВМОК под председателството на Сарафов успява да осъществи и обединението
на революционното движение вътре в Македония. Комитетът изпраща свой специален
пратеник в Солун, който урежда спорните въпроси и инициира помирението с
паралелната на ВМОРО организация Революционно братство (Българското тайно
революционно братство с председател Иван Гарванов)11.  След продължителни и
нелеки преговори и базираното във Варна дружество „Странджа”, обединяващо част от
тракийските бежанци, се присъединява към Македоно-одринската организация и
нейния Върховен комитет.

3 Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878 – 1944.
Т. 2, С., 1995, 73 – 77.
4 Пак там, 80 – 81; Силянов, Хр. Освободителните борби на Македония. Т. 1, С., 1983, с. 58
5 Националноосвободителното движение..., 169 – 170.
6 Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878 – 1903. С.,
2000, с. 235, 241.
7 Пак там, 255 – 258.
8 Пак там, 242 – 246.
9 Националноосвободителното движение..., 188 – 189.
10 Цит. по: Пандев, К. Посоч. съч., с. 246.
11 Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878 – 1903. С.,
2000, 164 – 167.
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Основната дейност на Върховния комитет на Б. Сарафов е концентрирана
върху събирането на парични средства и закупуването на оръжие за бъдещата
революция. Събирането на парични суми става чрез пласиране на облигации от т. нар.
Патриотичен заем, нараснал по предложение на самия Сарафов на 1 000 000 лв.
Снабдяването на Комитета със средства се извършва по всевъзможни начини и с
широко прилагане на терора във всичките му измерения12.  По същото време се
активизира живота на старите македоно-одрински дружества и се създават десетки
други, включително и в чужбина.

С получения финансов ресурс Комитетът закупува голямо количество оръжие. От
Австро-Унгария е осъществена внушителна поръчка за 1100 пушки от модерната
система „Манлихер”, с която по същото време се превъоръжава и българската армия.
Освен това ВМОК успява да се сдобие с голяма количество оръжие от по-остарели
системи – 10 000 пушки „Крънка”, 1500 „Мартини”, „Бердана” и др., както и с около 1000
револвера13.

Основните военни и парични средства, събрани от ВМОК, са изпращани по
различни канали на Вътрешната организация. С тези суми се издържат много от
дейците на ВМОРО, включително и членовете на Задграничното представителство в
София  Гоце Делчев и Гьорче Петров14. От 1899 до пролетта на 1901 г. за нуждите на
ВМОРО са изразходвани 47 734 златни и 89 277 сребърни лева. За същия период за
вътрешността са изпратени 5 000 пушки „Крънка”, значително количество от други
системи – „Манлихер”, „Бердана”, „Мартини”, взривни материали, муниции15.

Под ръководството на Борис Сарафов Македоно-одринската организация в
България се превръща в мощен фактор, който не само събира огромни средства за
освободителното дело, но и оказва сериозен натиск върху правителствената политика
по Македонския въпрос.

В периода 1900 – 1901 г. на територията на България са създадени
доброволчески чети, преименувани впоследствие в Народни стрелчески дружества.
Тяхната цел е да подготвят във военно отношение основно бежанците от Македония и
Одринско, които като турски поданици не подлежат на редовна военна служба. Под
натиска на Великите сили и от опасения от предизвикване на нежелан военен
конфликт, през 1901 г. българското правителство разформирова стрелческите
дружества. Това, заедно с политиката на насилствено събиране на средства,
практикувана от Комитета, изостря до крайност отношенията на ВМОК с
управляващите16.

По същото време настъпва видимо охлаждане и в отношенията между
Върховния комитет и Задграничното представителство на ВМОРО. Различията са
главно от тактически характер – кога да започне бъдещото въстание в Македония, но
немалка роля имат и личностните противоречия между революционните дейци.
Усложнената ситуация в София съвпада и със Солунската афера от януари 1901 г.,
когато е арестуван почти целия Централен комитет на Вътрешната организация17.

В края на март 1901 г. Борис Сарафов е арестуван от властите заедно с целия
състав на Върховния комитет. Самият Сарафов е задържан в продължение на няколко
месеца18. По същото време, след напрегнати вътрешни борби и в резултат на поредния
извънреден конгрес, за председател на ВМОК е избран писателят Стоян Михайловски.

12 Пак там, 2000, с. 247 – 248.
13 Материали за историята на македонското освободително движение. Спомени на Дамян
Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов. Съобщава Л. Милетич. С., 1927, с. 55.
14 Пандев, К. Посоч. съч., 249 – 252.
15 Националноосвободителното движение..., с. 190.
16 Националноосвободителното движение..., с. 196;  Пандев, К. Посоч. съч., 281 – 283;
Силянов, Хр. Посоч. съч., с. 150.
17 Пандев, К. Посоч. съч., 274 – 279.
18 Националноосвободителното движение..., с. 196.
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Фактически ръководител на Комитета е о. з. ген. Иван Цончев, чрез който
правителството и княз Фердинанд разчитат да контролират в по-голяма степен
революционния фактор в лицето на Македоно-одринската организация в България.

Борис Сарафов се обявява против организираното от Върховния комитет
Цончев-Михайловски през 1902 г. Горноджумайско въстание. По същото време бившият
председател на ВМОК предприема пътуване в Западна Европа, за да намери
чуждестранна правителствена и обществена подкрепа за българската кауза по
Македонския въпрос.

Поручик Борис Сарафов се включва активно в подготовката на Илинденско-
Преображенското въстание от 1903 г. Той присъства на Смилевския конгрес на
Битолски революционен окръг. Там е избран (заедно с Дамян Груев и Анастас
Лозанчев) за член на Главния щаб на въстанието в окръга19. Осъществява общото
оперативно ръководство на въстанието, като същевременно участва с щабната чета в
редица сражения с турските войски20. През есента на 1903 г. се оттегля с голяма част
от четниците в България.

Непосредствено след Илинденско-Преображенското въстание Борис Сарафов
предприема (заедно с Михаил Герджиков, един от ръководителите на въстанието в
Одринско) обиколка в Западна Европа в качеството си на представител, упълномощен
от ръководството на ВМОРО. Целта е за пореден път, като се използват настроенията
на съчувствие сред западноевропейската общественост, да се популяризира
освободителната борба на българите в Османската империя. По същото време
Сарафов подновява контактите си със сръбските управляващи. Водещият мотив отново
е да се получат оръжие и финансови средства за революционното движение. Ефектът
от тази инициатива в перспектива е изключително отрицателен – въпреки че издейства
отпускането на немалка сума, Сарафов на практика дава достъп за навлизането на
сръбските чети в Македония (т. нар. сръбска въоръжена пропаганда), които
първоначално се рекрутират изключително от българи – ренегати21. Впоследствие
сръбската пропаганда успява да установи контрол над значителни райони от
Северозападна Македония, които задържа до легализирането на всички четнически
формирования след обявяването на Младотурската революция през лятото на 1908 г.

Сарафов трудно може да бъде вкаран в някакви идейни рамки, подобно на
останалите водещи дейци на ВМОРО. Спряган за близък до двореца, той неведнъж се
изказва крайно негативно за политиката на княз Фердинанд по Македонския въпрос.
Още по противоречиви са отношенията му с правителствените среди. Въпреки че
поддържа тесни контакти с много от министрите – д-р Васил Радославов, Димитър
Петков, ген. Рачо Петров, съществуват множество индикации, а и документални
свидетелства, че управляващите се опасяват от неговото влияние и това
обстоятелство често е водещото съображение, което ги прави по-склонни да му
предоставят средства. Освен с министри, Сарафов поддържа тесни контакти и с
редица арменски и руски революционери и техните организации. По отношение на
тактиката на революционното движение той спокойно може да бъде причислен към
крайната левица, защото в много по-голяма степен от другите ръководители на ВМОРО
отдава приоритет на терористичните динамитни акции, повлияни от идеите на
анархизма.

Близките отношения на Борис Сарафов с управляващите фактори (не само с
тези в България) са реален факт, от който не би следвало да се извличат крайни

19 Пак там, с. 313.
20 На територията на Битолски революционен окръг Илинденско-Преображенското въстание
придобива най-масов и повсеместен характер.
21 Силянов, Хр. Освободителните борби на Македония. Т.2, С., 1983, 282 – 291. Силянов ще
нарече недалновидните действия на Сарафов при преговорите със сърбите „един неизкупим
грях”, защото са дали възможност на сръбската въоръжена пропаганда „да забие острието на
ножа си в самото сърдце на Западна Македония”.
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изводи. В своите спомени, записани от проф. Любомир Милетич, българският
революционер откровено споделя разбиранията си за характера на тези
взаимоотношения, които е поддържал в качеството си на председател на Върховния
комитет: ,,Официалните сфери ги тачехме, доколкото можехме да взимаме от тях
средства, без да се обвързваме с тях, а освен туй и с условие да не ни пречат”22. През
целия период от  своята революционна дейност Борис Сарафов демонстрира завидни
умения в тази насока. Правителствата в Княжество България след 1903 г., въпреки
сериозните си протекции към оформилата се сарафистка фракция, така и не успяват да
установят траен и надежден контрол над действията на нейния лидер.

Идейните мотиви в дейността на Сарафов никога не са водещи, а само понякога,
когато е необходимо, служат за обосноваване на неговите практически действия. С
активността си в след илинденския период той успява да „подведе” дори и най-
задълбочените изследователи, които традиционно, без необходимия анализ, го
причисляват към „десницата” във ВМОРО. Всъщност в началото на 1904 г. Сарафов и
неговите привърженици формират в София „Временен комитет”, който, обосновавайки
се с пасивността на Задграничното представителство, се стреми да заеме водещо
място в освободителното движение. Въпреки усилията на неговия лидер, този Комитет
не успява да получи необходимата легитимност и да се превърне в обединителен
център за дейците от Вътрешната организация. До края на 1906 г. обаче в Македония
сарафистите действат по-скоро в негласно споразумение с реформаторите (левицата),
за да ерозират позициите на по-силните централисти (десницата) във ВМОРО. Самият
Сарафов в някои свои изявления в революционния печат ползва левичарска
фразеология, обявявайки се за постепенно оттегляне на „старите” дейци от
революционното движение.

Борис Сарафов е делегат на Рилския общ конгрес на ВМОРО, проведен през
есента на 1905 г. Въпреки че първоначално има голяма вероятност да бъде подведен
под отговорност и съден за самоволните си действия при преговорите със сърбите, той
не само е амнистиран23, но и възстановява позициите си в Организацията. Неговите
привърженици продължават да се самоопределят и са наричани от своите идейни
опоненти „сарафисти”.

В края на 1906 г., след провала на т. нар. Втори общ конгрес, Вътрешната
организация се разделя официално на двете си основни течения, обозначавани твърде
условно като „левица” и „десница”. През пролетта на 1907 г., с цел обединение на
централистите и неговата група, Сарафов е привлечен, заедно с Христо Матов и Иван
Гарванов, в новосформираното Временно задгранично представителство на ВМОРО.
Той се включва в ръководството на Вътрешната организация с подновена енергия. За
пореден път използва контактите си с бивши и настоящи министри, с политически
дейци, с офицерския корпус. Поради продължителното боледуване на Христо Матов,
Сарафов и Гарванов (въпреки неприязнените отношения между двамата в миналото)
се превръщат в основните фигури, имащи заслуга за активната дейност на
Представителството24.

През пролетта на 1907 г. Временното представителство замисля мащабна
операция за прочистване на Македония от сръбските и гръцките чети. За целта
българското правителство отпуска безпрецедентна до този момент военна и финансова
помощ (от предоставените на Организацията 3300 пушки повечето са система
“Манлихер”, освен това са отпуснати голямо количество муниции и взривни материали).
Сарафов използва познатите си офицери, за да организира бягствата на войници от
българската армия и включването им в четите. Участва непосредствено при

22 Борбите в Македония и Одринско 1878-1912. Спомени. С., 1982, с. 223. Спомени на Борис
Сарафов.
23 Спространов, Е. Дневник. Т.1. С., 1994, с. 423.   Силянов, Хр. Посоч. съч., 378-380.
24 По-подробно по въпроса вж. Славов, С. Дейността на Временното задгранично
представителство на ВМОРО от 1907 – 1908 г. – Македонски преглед, 2007, кн. 4, 23 – 46.
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подготовката на четническите формирования, тяхното екипиране и въоръжаване,
ръководи изпращането им през границата.

Акцията, организирана от Временното задгранично представителство, завършва
неудачно през юли 1907 г. с трагичното сражение при вр. Ножот, Прилепско. Въпреки
този неуспех, изпращаното през цялата година оръжие и чети стабилизира
обстановката в Македония и дори подобрява позициите на ВМОРО в някои от най-
тежките райони.

Дейността на Временното представителство изостря до крайност отношенията
му с дейците на Серски революционен окръг и преди всичко с неговия водач Яне
Сандански. На 28 ноември 1907 г., оформено вероятно постфактум като решение на
Серския окръжен комитет, в София е извършено убийството на задграничните
представители Иван Гарванов и Борис Сарафов25. Представителството на няколко пъти
получава информация, че Гарванов и Сарафов са осъдени на смърт от серчани. Има
достатъчно документални свидетелства, че покушението, макар и извършено през
ноември, е замислено още през пролетта на 1907 г. На 20 май 1907 г. в писмо до Тома
Карайовов Гарванов споделя: ,,Аз и Сарафов сме осъдени на смърт от групата на
Сандански, която [...] все още е силна да стори беля”26. Няколко дни по-късно, в писмо
от 26 май 1907 г., по-малкият брат на Сарафов Димитър, служещ в Пловдивския
гарнизон, го предупреждава с ясно доловима тревога: „Милий Бате, Научих се, че
наскоро Сандански щел да замине вътре, като предварително е направил щото след
влизанието му вътре (в Македония – б. м.), ти да бъдеш убит. Бате, зная, ти малко
даваш ухо на това, но моля те бъди по-предпазлив и по-добре ще бъде да се махнеш
от София. Вземи мерки, моля те, недей пренебрегвай молбата ми”27.

През лятото на 1907 г. Драмският околийски войвода Михаил Даев безуспешно
настоява пред Временното представителство да му бъдат отпуснати оръжие и чета за
навлизане в Серско и превантивен удар срещу Сандански28. Представителите
отклоняват и други подобни инициативи, защото се придържат към позицията, че до
свикването на Общ конгрес на Вътрешната организация не бива да се предприемат
никакви действия срещу серските дейци29. Създава се усещането за известно стихване
на противоречията между двете враждуващи течения във ВМОРО. Така се достига до
фаталния 28 ноември, когато в дома на Сарафови войводата Тодор Паница убива по
нареждане на Яне Сандански двамата ръководни дейци.

Насилствената смърт на Иван Гарванов и Борис Сарафов има изключително
неблагоприятни последици за македоно-одринското революционно движение. След
тяхното убийство Вътрешната организация попада в поредния си кризисен цикъл.
Събитията в Османската империя от лятото на 1908 г., свързани с т. нар. Младотурска
революция, временно преустановяват въоръжената активност на ВМОРО, но и при
новите условия противоречията между враждуващите фракции в Организацията,
проектирани на легална почва, се запазват.  Въпреки че далеч не е първото
братоубийство в средите на ВМОРО, екзекуцията на Сарафов и Гарванов е първият
случай на ликвидиране на представители на най-висшите ръководни институти в
Организацията. Двойното убийство създава опасен прецедент във
вътрешноорганизационните взаимоотношения, последиците от който ще се усетят с
пълна сила през следващите десетилетия.

Независимо от често противоречивите си изяви на революционното поприще,
поручик Борис Сарафов несъмнено е една от водещите и най-активните фигури в

25 Силянов, Хр. Посоч. съч., Т. 2, с. 500.
26 Билярски, Ц. Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 г. – Македонски преглед,
кн. 4, 1997, с. 110.
27 ЦДА, ф. 1947 К, оп. 1, а. е. 71, л. 4.
28 Силянов, Хр. Цит. съч., Т. 2, с. 492.
29 Пърличев, К. Кюстендилският конгрес на ВМОРО. 1908. С., 2001, с. 27, 97. Изказвания на
Христо Матов и Петко Пенчев.
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македоно-одринското освободително движение. Председател на Върховния комитет
през най-градивния му период, в края на своя живот Сарафов оглавява (съвместно с
Христо Матов и Иван Гарванов) ръководството на Вътрешната организация. С всичките
си разнополюсни черти, сред македонските дейци той е може би най-близо до
интернационалния образ на професионалния, целеустремен, праволинеен
революционер. Чужд на идейно-доктринерските спорове, Б. Сарафов преследва една
единствена цел – освобождението на Македония. Средствата за нейното постигане са
разнообразни и се изменят в зависимост от конкретните условия и обстоятелства.
Свързващата „идейна” нишка при Сарафов може да се резюмира като „пари – оръжие –
революция”. Тази крайно прагматична линия, считана за неморална и безпринципна от
много негови съратници във ВМОРО, в определени периоди от развитието на
македоно-одринското движение се оказва по-резултатна и нерядко е от водещо
значение за неговото масовизиране. С убийството на Борис Сарафов освободителната
борба на българите от Македония и Одринско губи не само един от  най-талантливите
си организатори и несъмнени лидери, но и най-добрия си пропагандатор пред външния
свят.
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ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ НА ВАРНА В НАЧАЛОТО НА ХХ в. ЗА АЛЕЯТА ВА ВЪЗРАЖДАНЕ

Кристина Спасова

THE IDEA OF VARNA SOCIETY IN THE EARLY 20TH CENTURY ABOUT AN ALLEY OF
RENAISSANCE

Kristina Spasova

Summary

In 1907 a group of young intellectuals, graduates of Varna high school for boys initiated the
idea to build monuments of the liberation movement functionaries in Varna. On February 15th,
1908 they founded the committee “Bulgarian Renaissance”. The purpose of the committee is
to set up an “Alley of the Bulgarian Renaissance” in the Seaside garden, on which 20
monuments of Renaissance functionaries, one of science and one of Liberty to be built.
The founding of this committee was an important moment in the life of the city - it designed
and modelled its future memory. The founding of the committee and its further activity are
characterised with responsible, professional and well-measured actions. Some energetic,
active and competent persons were among the initiators, such as Eng. Georgi Barnev, author
of the project for the Alley, Kosta Rankov, arch. Dabko Dabkov, Dr Arshinkov, Haralan
Nikolov, etc.
The initiative and realisation of the idea for erection of a pantheon of the Bulgarian
Renaissance functionaries, unique in kind, are expression of the deep patriotism and
admiration of Varna citizens to their past.

През 1907 г. у група млади интелектуалци , възпитаници на Варненската мъжка
гимназия се заражда идея за създаване на „Алея на Българското Възраждане”. Това
става на традиционната среща на випуска, „школско поколение, от края на 80 те и 90-те
години”1. „ Преживяващите тук, в своите срещи, тия другари сред спомени за
младенчески мечти и идеали, намислиха да създадат един реален израз на идеалите
на българската младеж. Възпитани в господстващите през оная епоха в ученическите
среди идеи на Ботева и българските борци за свобода, отечество и правда, те решиха
да въплотят своето намерение със създаване Алеята на Възраждането. ... Тук, в тоя
омаен кът на нашето отечество, на брега на морската градина, инициаторите решиха
да дадат среща на нашите велики народни дейци, да ги наредят един до друг,
примирени вече от временните си различия, да ги поставят да си шепнат, на вечен
покой, за своите идеали, за идеалите на България. Тук инициаторите намислиха да
създадат пантеон на българския гений, където признателното потомство от четиритях
краища на нашето отечество да поднесе своя поклон и младежта да черпи пример и
идеали.”2 Инициаторите решават да издигнат и статуи на Свободата и Науката, които
под закрилата на възрожденските дейци да вдъхновяват идващите поколения.

Идеята не остава само полъх от една среща на съвипускници в Морската
градина на Варна, а много скоро започва и нейната реализация. В началото на 1908 г.
се взема решение да се основе специален за това комитет. На 15.02 1908 г. той става
факт, приема се и уставът му. Комитетът носи името „Българско възраждане”.

1 Спомен по случай откриването на 27 юлий 1911 г. първия паметник в Алеята – паметникът на
Христо Ботев, София, Придворна печатница, 1911 г.
2 Пак там
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Ако трябва да преценяваме първите следосвобожденски години по начина по
който тогавашните съвременници са преценявали себе си, няма как да не видим, че
изграждането на чувство за национална гордост се е изразявало с изграждането на
различни паметни знаци. Учредяването на този комитет и личностите, които стоят зад
това решение и неговата  реализация е значим момент от живота на града, тъй като е
важно кой ще проектира и моделира бъдещата му памет. Организаторите са енергични,
делови и интелигентни млади хора, едни тепърва навлизащи в своето професионално
поприще, други -  вече по -известни политически и стопански дейци на Варна. Техният
житейски път е безусловен пример, че една благородна идея  може да се реализира
само от просветени, безкористни и интелигентни личности.

Авторът на проекта на Алеята инж. Георги Бърнев е роден на  13.ІІ 1875 г. в
Цариград. През 1893 г. завършва Мъжката гимназия във Варна. По – късно заминава за
Франция, където се дипломира във Висшето училище за мостове и шосета в Париж.
Въпреки отправената му покана да остане във френската столица, той се завръща в
България. Завършва школата за запасни офицери в Княжево и отново е във Варна. От
1901 г. е назначен на работа в общината като инженер. Работи по нивелацията на града
и разширяването на някои от централните улици, заедно с Антон Новак проектира
изграждането на т. нар. „Станчова алея” край морето и централната алея на
крайморската градина. В Спомените си Стоянка Бърнева и Ана Рогалска разказват:
„Така и не разбрахме от кого наследи баща ни своята голяма любов към род и родина –
от своя баща – Бърню Радев или от майка си Ана Георгиевич, но тази любов намери най
- ярка изява в  осъществяването на неговата мечта – Алея на възраждането край
морето”.3

Неговата богата фантазия и умения, съчетани с огромното му родолюбие
всъщност оставят на варненци един от най – красивите кътове на приморския парк.

Другият от инициаторите на комитета, архитект Дабко Дабков е роден на
21.01.1975 г. в Трявна. През 1878 г. семейството му се заселва във Варна. През 1893 г.
завършва Мъжката гимназия „Фердинанд І”. Следва  архитектура в техническия
университет в Мюнхен, Германия. По това време в Академията за изящни изкуства учи
и видният български скулптор Жеко Спиридонов. Двамата подържат приятелски
отношения, които продължават и след завръщането им в България. Жеко Спиридонов
по-късно изработва и първия паметник от „Алеята”. През 1899 г. Д. Дабков завършва
обучението си с отличие и се завръща във Варна. През 1900 г. е назначен за архитект
към общината. Арх. Дабков създава проекти само във Варна. Броят на сградите
проектирани от него са над триста. За времето до 1912 г. заема различни длъжности в
Техническия отдел на общината. Време, в което Варна от ориенталски тип град, бързо
се превръща в европейски. Той е сред елита на обществото, като освен с
професионалната си дейност активно участва и обществения живот на града. Участник
във войните, след края на  Междусъюзническата война арх. Дабков е вече с чин
капитан и носител на медал за храброст и ордени за граждански заслуги ІІ и ІІІ степен.

Стотици бежанци от Одринска и Беломорска Тракия прииждат във Варна след
Първата световна война. Арх.Дабко Дабков изготвя безвъзмездно десетки проекти за
къщи на новодошлите. Проектира безвъзмездно и Безплатните ученически трапезарии
и заедно със сиропиталище”Надежда” е един от най – щедрите им дарители.

Бидейки един от създателите на комитет „Българско Възраждане”, участва
активно в реализацията на проекта „Алея на възраждането”, като дарява и  лични
средства. Д. Дабков е една интелигентна и скромна личност според спомените на
съвременниците си, която печели уважението на своите съграждани със своя труд и
почтеност.4

Съвипускник и съидейник на инж. Бърнев и арх. Дабков е и архитект Атанас
Несторов, роден във Варна през 1875 г. Завършва също  Варненската мъжка гимназия

3 ОДА Варна Ф. 91 К оп.1 а.е.2 л.8
4 Облаков, Хр. Архитектът аристократ Дабко Дабков. Варна, 2009, с. 9
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през 1893 г., а през 1899 г. архитектура в Мюнхен. До 1912 г. е главен архитект на
Варна. Той е сред учредителите на Варненското археологическо дружество, един от
основателите на Варненската техническа служба, по- късно наречена  Българско
инженерно архитектурно дружество. През дългогодишната си практика проектира
десетки жилищни сгради, допринесли за съвременния облик на града. Заедно с инж. Г.
Бърнев участва в създаването на комитет Българско Възраждане и реализацията на
Алея на Българското Възраждане.5

Д-р Димитър Аршинков, обичаният от всички и известен във Варна като „добрия
лекар на бедните”, също е сред инициаторите на родолюбивата идея. Той е роден в
Шумен през 1873 г., възпитаник на Варненската мъжка гимназия от випуск 1893 г. През
1899 г. е назначен за общински лекар във Варна, след като се завръща от следването
си във Франция.6

Коста Ранков е една от знаковите политически фигури на Варна и учредител на
Комитета. Роден е през 1864 г. в Провадия. Завършва право във Виена, а през 1882 г.
се заселва във Варна . Адвокат, акционер с усет и заслуги за стопанското и културно
развитие на града. Два пъти е кмет на Варна и председател на тричленна комисия в
края на ХІХ в. Коста Ранков продължава културната си и благотворителна дейност и
след приключване на мандата. През 1911 г. построява със собствени средства
театралния салон „Ранков”, където  скоро след това започват и едни от първите
кинопрожекции.

Харалан Николов, избран за председател на комитета е дългогодишен
председател на Търговско – индустриалната камара във Варна и председател на
Варненското търговско дружество от 1910 г. Негово дело са Учредителния протокол от
13февруари 1908 г. и Устава на комитета.

Останалите инициатори също са енергични и делови личности, като адвокатът и
общественик д-р Панайот Ранков, д-р Иван Екимов – подпредседател и действителен
член на Варненската търговско – индустриална камара, д-р  Божидар Ючормански –
един от най - крупните търговци на жито в региона, инж. Благой Ангелов, д-р Михаил
Георгиевич, близък родственик на радетелите за културно – просветно развитие на
българите във Варна – братя Георгиевич, д-р Максим Иванов, д-р Трифон Иванов,
Константин Бойчев, Филип Златаров, Марин Костов, Андрей Муцев, Стефан Редков,
Кирил Г. Попов.

Според Устава на комитета, чл. 2, целта на комитета е да се издигнат 22
паметника.

Дейците, на които ще се изградят паметници се определят от настоятелството
на комитета, но преди това се взема мнението на ректора на Софийския университет,
мнението на митрополит Симеон, както и на учителите Божил Райнов , Иван Церов,
Георги Балкански. Окончателният списък включва: А) Духовни деятели – Отец Паисий,
Софроний Вратчански, Неофит Бозвелията, Антим І; Б) Писатели – П. Берон,
Константин Фотинов, Василий Априлов, П.Р. Славейков, Братя Миладинови, Гавраил
Кръстевич, Тодор Икономов; В) Политически деятели -  Г.С. Раковски, Любен
Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджата, Георги Бенковски,
Панайот Волов.

Струва си да се цитира категоричния чл. 6: ”Памятникът в чест на Христо Ботев,
койго се строи,  пръв се въздига от инициаторите.  Никакви помощи от външни лица не
се приемат за този памятник.”

Член 14 определя,” че член може да стане всеки, който внесе 100 лв., а който
внесе 5000 лв.  и повече става почетен член”.  В гл.2 чл.  4 се посочват източниците за
набиране на средства: доброволни пожертвования от частни лица, от общини, окръжни
съвети, дружества и от държавата. В глава „Равносметки и публикации” се отбелязва
финансовия контрол - в края на всяко шестмесечие настоятелството публикува

5 Кацарски, Г. Пасков, Е. Архитектура, архитекти, Варна. В. Търново, с. 43
6 Музей на медицината Варна. Справочен фонд
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подробен опис на приходите и разходите на Комитета. В края на всяка година
настоятелството поканва, чрез Министерство на финансите, финансови инспектори да
проверят сметките на Комитета. Актът на тази проверка се публикува във вестниците.

Член 19 определя за инициатори: Атанас Несторов, Харалан Николов, Георги
Бърнев, Дабко Дабков, д-р Д. Аршинков, д-р Иван Екимов, д-р Трифон Иванов, Коста
Ранков, д-р Панайот Ранков, Михаил Георгиевич , д-р Б. Ючормански и др.
Председател е Харалан Николов, секретар – арх. Атанас Несторов, касиер – Марин
Костов.7

Уставът на комитета е утвърден от Министерството на народната просвета със
заповед № 555 от 22 март 1908 г. Комитетът и авторът на проекта срещат пълно
съдействие от страна на варненската управа и в решение на Общинския съвет от
19.01.1910 г. се посочва:” Да се турят на разположение на комитета всички части на
Морската градина.” Под решението стои подписът на кмета Иван Церов. Комитетът
избира втора част на градината, която все още не е оформена. Тя се оказва най –
удачна за голямата градинска композиция..

На 18 май 1910 г. в Приморската градина „Сан Стефанска България”  (наречена
така с решение на Общинския съвет по предложение на комитета „Българско
Възраждане” през 1908 г.) е положен основния камък на първия паметник  на Христо
Ботев в присъствието на кмета Церов, варненският митрополит Симеон, окръжният
управител, комендантът, настоятелството на комитета и всичките му членове. По -
късно е съставен акта, описващ полагането на основния камък. Този документ, заедно с
проекта на „Алеята” и всички видове монети на Царствотои един екземпляр от Устава
са поставени в специална заварена цинкова кутия, зазидана в североизточния ъгъл на
плочата. Ритуалният характер а тези действия сочи вълнението, мисълта за значимост
и историчност на това дело.

Ще можем ли да разберем какви мисли са водили тогавашните ни съграждани,
основатели на комитета Българско Възраждане в първите години на века. Навярно
близките спомени от годините под чужда власт, мечтата за свободна, независима
България са  вдигнали ръката на инициаторите, написали „Да бъде!”

Защо първият паметник е на Христо Ботев. Резултат вероятно на хипнотичното
въздействие, което е упражнява неговата личност и желанието на тогавашните
българи, а и на сегашните, да се идентифицират с него. Той е формула, образец,
завършен еталон на водач. Поради това се взема решение Ботев да бъде първи в
„Алеята”, а комитетът да поеме всички разноски и да не позволи друг да му отнеме тази
привилегия. На 27 юли 1911 г., тридесет и две годишнината от Освобождението на
Варна, след отслужен молебен председателят Х. Николов сваля белия плат от
паметника. Последват  речи на обичания от много поколения ученици учител Б. Райнов,
кмета Иван Церов, председателя Х. Николов. В своята реч той разказва за дейността
на Комитета и за намеренията му всяка година на 27 юли да се открива по един
паметник в Алеята по списъка, който прочел. Кулминацията на тържествения момент е
телеграмата, изпратена от Венета Ботева.8

На следващата година, на същия ден е открит паметникът на Васил Левски,
също дело на скулптора Жеко Спиридонов. Последвалите войни нарушават
традицията. През 1920 г. тя се подновява – издига се паметник приживе на народния
поет Иван Вазов, автор е скулпторът Андрей Николов.

Изключително със събрани средства от учителите и учениците от варненските
училища, на 24 май 1926 г. много тържествено е открит паметника на Отец Паисий,
чийто автор е скулпторът  Кирил Шиваров. На 10 август 1930 г. е открит и осветен
паметникът на митрополит Симеон. Шест години по – късно е открит паметникът на
Васил Априлов, а през 1939 г. на Хаджи Димитър. Той е и последният, изграден в

7 Музей за история на Варна, Учредителен протокол и Устав на Комитета „Българско
Възраждане” в град Варна, Ф. Я.Г. № 284
8 В. „Светкавица”, Варна, 23.V.1910 г. ,г.І бр.13, с. 3
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„Алеята” по списъка на комитет „Българско Възраждане”. След неговото откриване
комитетът прекратява своята дейност.9

Паметниците не са толкова за умрелите, които са си издигнали „паметник
неръкотворен” и безсмъртен с делата си, колкото за живите, за да развиват и укрепват
в тях ония доблестни чувства, които дават правото на един народ да живее, казва Иван
Вазов. Историята на създаването на „Алеята на Възраждането”, единствена по рода си
в България потвърждава безапелационно мисълта на народния поет. Това, което
свързва личностите, чието дело е уникалния пантеон на възрожденците ни е
безрезервния патриотизъм, неотклонно следване на поставената цел, завидна
скромност и почтеност. Остава създаденото – непреходните икони на нашето
национално самосъзнание.

9 Савов, Н. Паметниците на Варна. Варна, 2007, с. 74
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Д-Р ХАРАЛАМБИ СЪРМАДЖИЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ ДЕЛЕГАТ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ АНАРХИСТИТЕ

(РИМ, 1898 Г.)

Алека Стрезова

DR. HARALAMBI SIRMAGIEFF - THE BULGARIAN DELEGATE AT THE
INTERNATIONAL ANTI-ANARCHIST COMFERENCE OF 1898 IN ROME

Aleka Strezova

Summary

The article is about the Bulgarian diplomat Dr. H. Sirmagieff who represented Bulgaria at the
International Anti-Anarchist Conference of 1898 in Rome. His excellent legal education, his
diplomatic skills were the premise for his election to be the Bulgarian delegate at the forum.
Thanks to his efforts and to his persistency in defending the Bulgarian self-dependence in
relation to the Ottoman Empire, the Roman conference became an important step on the way
to emancipation of the dependent Bulgarian principality. Dr. Sirmagieff got his own place in
the conference hall and had a sovereign vote on the important questions discussed by the
delegates. The International Conference of 1898 had a crucial role in the struggle against the
anarchists and Bulgaria also had her contribution in it.

Д-р Хараламби Сърмаджиев е роден в Бесарабия през 1860 г. Произхожда от
образованото българско семейство на Георги Сърмаджиев – един от първите, които
материално поддържат Българското книжовно дружество1. Младият Хараламби
завършва Болградската гимназия и след това постъпва в Букурещкия университет.
Амбициите му да продължи образованието си го отвеждат в Париж, където той става
първият българин – доктор по право на Парижкия университет. След завръщането си в
България работи в Министерство на външните работи и изповеданията (по-нататък
МВРИ) като юрисконсулт и после като главен секретар. Способен и интелигентен, с
европейско възпитание и култура, той твърде скоро е изпратен да представлява
Княжеството в други държави – първо като дипломатически агент в Белград (1895), а
после – като представител във Виена (1896). Качествата му на княжески пратеник и
тактът в дипломатическото общуване го нареждат сред способните политически мъже
на България. Затова, когато в края на 1898 г. в европейските кръгове се заговаря за
свикването на международна конференция за борба срещу анархистите, българското
правителство решава д-р Х. Сърмаджиев да бъде нейният делегат.

***

Анархизмът като теория се оформя през 60-те и 70-те години на ХIХ в. През 80-те
години анархистите започват да защитават тезата за „пропаганда чрез дела”, която към
1890 г. е превърната в практика по жесток начин. Между март 1892 и юни 1894 г.,
единадесет динамитни експлозии разтърсват Париж и убиват 9 души. През 1894 г. е

1 НБКМ-БИА, ф. 5, а.е. 17, л. 5 – Списък на спомагателните членове на Българското книжовно
дружество, които с лептата си и други дарове са дали материалните средства да се основе
дружеството и да се почне деятелността му (1868-1869)
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убит френският президент Карно; през 1897 г. е застрелян испанският премиер
Кановас; същата година е извършено покушение срещу италианския крал Умберто.
Атентатите са дело на крайни анархисти, които действат по-скоро на своя глава,
отколкото като членове  на някоя голяма организирана група2. Европа е ужасена.
Особено шокиращо е, че обектите и местата на атаките са непредсказуеми. Постепенно
между държавите започва да се оформя мнението за изработването на общи мерки за
борба. Конкретен повод за свикването на общоевропейски форум е атентатът от
септември 1898 г., в който е убита австрийската императрица Елизабет. Българското
правителство е уведомено за трагедията със следната шифрована телеграма: „Днес по
обед, когато нейно Величество австрийската императрица отивала от хотела си в
Женева към парахода, е била злодейски нападната от един италиански анархист и
пронизана с кама. Императрицата паднала на земята и отнесена веднага в хотела,
гдето малко после издъхнала...”3. Още в края на месеца, под натиска на Берлин и
Виена, Италия предлага да бъде свикана международна конференция срещу
анархистите. България също е поканена да участва. С постановление на Министерски
съвет от 1 октомври 1898 г., протокол № 9, българското правителство благодари на
италианското за поканата и потвърждава своето участие4. В доклад до княз Фердинанд
от 22 октомври 1898 г. д-р Константин Стоилов  съобщава, че другите държави ще
назначат своите посланици, затова той предлага български делегат по
дипломатическата част да бъде д-р Х. Сърмаджиев, а за съдебно-полицейската – д-р
Загоров (ревизор в МВРИ, завършил право, бивш съдия, „един от нашите най-събудени
и вещи чиновници”)5. Накрая се решава българският представител да е само един и той
да бъде д-р Х. Сърмаджиев.

Едва ли може да съществува по-сполучлив избор за български делегат.
Назначаването на д-р Сърмаджиев е доказателство за заслугите му към българската
корона. В битността си на княжески дипломатически представител във Виена по това
време, той се намира в центъра на голямата политика и е запознат с дипломатическите
отношения между големите държави. В австро-унгарската столица успява умело да
лавира между интересите на Великите сили, за да защитава българската кауза. В
австроунгарската столица е изправен пред голямото предизвикателство да се бори за
еманципирането на младото Княжество спрямо своя сюзерен Османската империя –
нелека задача, която той последователно преследва. Допълнителен фактор за избора
му за делегат на Римската конференция е неговата блестяща юридическа подготовка,
защото се очаква конференцията да вземе решения от законодателно естество.

Конференцията се открива на 24 ноември 1898 г. в Рим. Присъстват 54 делегати
от 21 държави от цяла Европа. Освен посланици, дипломатически агенти и чиновници,
присъстват и шефовете на националната полиция на Русия, Франция и Белгия, както и
градските полицейски шефове на Берлин, Виена и Стокхолм6. Предвижда се основните
теми на разискванията да бъдат относно дефинирането на анархизма, изработването

2 Jensen, R. B. International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of Interpol. – Journal
of Contemporary History, Vol. 16, N2 (April 1981), p. 324
3 ЦДА, ф. 600 к, оп. 1, а.е. 1542, л. 26. Императрица Елизабет Баварска, наречена Сиси, е убита
от италианския анархист Луиджи Лукени, който я пробожда с пила. Воден от мотива за
„пропаганда чрез дела”, италианецът няма чувства на омраза специално към императрицата,
целта му е да ликвидира някоя важна аристократическа особа (самият той в съда признава, че
не е знаел коя е високопоставената дама). Австрийската императрица не се е движела със
засилена охрана, защото е била обичана от народа и не се е притеснявала от евентуални
заплахи за живота си
4 Пак там, ф. 176 к, оп. 1, а.е. 1171, л. 4 – Международна конференция в Рим във връзка с
дейността на анархистите
5 Пак там, ф. 600 к, оп. 3, а.е. 160, л. 405
6 Jensen, R. B. Op. cit., p. 327
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на подходящи мерки за борба с дейността и пропагандата на анархистите, както и
регламентирането на случаите на екстрадиция и експулсация7.

На 22 ноември д-р Сърмаджиев пристига в Рим и отсяда в хотел Квиринал.
Веднага след пристигането си, той се представя на италианския министър на външните
работи, адмирал Каневаро. Кралският министър го разпитва какво е положението му
във Виена  спрямо турския посланик и въобще какво е отношението на сюзерена
Турция към княжеските дипломатически представители в чужбина. Д-р Сърмаджиев
непоколебимо отстоява независимото положение на българските дипломатически
агенти спрямо турските в странство. Енергията му в защита на суверенитета на
княжеския представител e много важна и благодарение на нея на българския делегат е
определено независимо място в залата на преговорите. По време на разговорите с
външния министър все още не е определен редът в заседанията, но след
категоричното изказване на д-р Сърмаджиев, италианците решават представителите
да са наредени по азбучен ред8. Ред, който, уви, впоследствие донася известни
главоболия на българския представител.

Конференцията е открита на 12/24 ноември от външния министър адмирал
Каневаро. Д-р Сърмаджиев със задоволство обобщава, че е третиран наравно с
другите посланици и министри9. Той констатира, че още в първото заседание се
формират двe течения сред представителите. Едното е това на т.нар. либерални
държави, които желаят решенията на конференцията за бъдат колкото се може по-
либерални и да не засягат основните принципи  в конституциите на държавите-
делегати като например свободата на мисълта, на пресата и сдружаванията. Другите
държави се изказват за сериозни мерки в посока на ограничаването на
гореспоменатите права по отношение на анархистите и тяхната пропаганда като
основна цел бъде изкореняването на анархизма10. Определено проблемни се явяват
въпросите за екстрадицията и експулсацията и свързаното с тях право на убежище.
Уговорено е, че разискванията ще се държат в тайна, а решенията на конференцията
няма да имат задължителна сила за представените държави поради риск от
противоречия с националното законодателство: всяка държава остава свободна да
вземе такива мерки срещу анархистите, каквито тя намери за добре11. Съставени са
две комисии – едната по законодателни, а другата по административни въпроси,
свързани с анархизма. От двете комисии се съставя една подкомисия, която да
разглежда спорните въпроси за екстрадицията и експулсацията.

Още по време на първото заседание д-р Х. Сърмаджиев е изненадан от хода на
дебатите. Той смята, че въпросът за анархизма и мерките, които трябва да бъдат взети
срещу него, не е изучен сериозно от нито една от държавите, представени на
конференцията12.

Работата на д-р Сърмаджиев в известна степен е утежнена, защото от всички
държави-делегати, той е единственият, който представлява лично и самостоятелно
своето правителство. Въпреки това, освен в заседанията на конференцията, той
участва и в дебатите на законодателната и административната комисия, в които е
избран13.

7 ЦДА, ф. 176 к, оп. 1, а.е. 1171, л. 9
8 Пак там, л. 22 – твърде конфиденциално писмо на д-р Х. Сърмаджиев до д-р К. Стоилов, Рим,
18/30 ноември 1898 г.
9 Пак там, л. 18 – шифрована телеграма от д-р Сърмаджиев до д-р Стоилов, Рим, 12 ноември
1898 г.
10 Пак там, л. 23-24 - твърде конфиденциално писмо на д-р Х. Сърмаджиев до д-р К. Стоилов,
Рим, 18/30 ноември 1898 г.
11 Пак там, л. 24
12 Пак там, л. 25
13 Пак там
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На третото заседание е прието следното определение за анархизма: „Счита се за
анархически акт всеки акт, който има за цел разрушението, чрез насилствени средства,
на всяка обществена организация, а анархист – всеки, който върши подобни актове”14.
Но няколко дена по-късно българският делегат получава порицаващо писмо от
княжеския министър-председател и външен министър д-р К. Стоилов по повод на
гласуването си по дефинициите на конференцията. Д-р Стоилов разказва за разговора
си с руския дипломатически агент в София и протеста му срещу „либералнеченето” на
д-р Сърмаджиев в Рим, който според него пречел да се приемат решения, имащи за
цел да обуздаят по-успешно анархистите. Руският представител съветва да се дадат на
Сърмаджиев наставления да поддържа повече предложенията на Австрия и Германия
(т.е. и на Русия) по предмета. Д-р Стоилов намира това желание за уместно и
инструктира Х. Сърмаджиев: „Добре ще бъде да се споразумявате с руский посланик г-
на Нелидова и да действате все в границите на Вашите инструкции и на принципите на
нашето управление в съгласие с него”15. Огромно е възмущението на д-р Сърмаджиев
срещу критиките, които получава, но най-вече срещу посегателството над суверенитета
на България: „...ако съм изпратен тук да гласувам безпрекословно всичко, даже, когато
е противно на наставленията Ви и на основните начала на управлението ни, с което бих
поставил един ден всяко българско правителство в много трудно положение, по-добре
беше да не изпращате делегати”16. Българският представител напомня за деликатното
си положение, защото според азбучния ред на подредбата на залата, той винаги е един
от първите, които гласуват17. Недоразумението относно гласуването на д-р
Сърмаджиев възниква заради руското предложение за по-различно определение, което
би звучало, че анархистичен акт ще е всеки такъв насилствен акт, който ще има за цел
разрушаването на социалната организация, както и всеки опит за изпълнение, всяка
директна подготовка, всяка пропаганда или подстрекателство и защита на въпросните
актове. В изказването си руският делегат пояснява, че под „пропаганда” и „защита”
трябва да се разбира и чисто теоретичната пропаганда, а не само т.нар. „пропаганда
чрез дела”. Нелидов е подкрепен и от австрийския представител. Изказването
отблъсква повечето делегати да гласуват в негова полза, защото според
разискванията, при тази формулировка в категорията на анархистки акт биха влизали и
чисто философски съчинения като например „За обществения договор” на Русо: в него,
както е известно, няма никакви подстрекателства към незаконно деяние, макар и да се
критикува социалната организация и на нейно място се препоръчва създаването на
друга, способна да ощастливи човечеството. Поради тези причини руското
предложение се отхвърля с 14 срещу 7 гласа. Както д-р Сърмаджиев констатира, със
или без неговия глас, то пак е било обречено на неуспех18.

Недоволството на Нелидов от отхвърлянето на предложението му е голямо – Х.
Сърмаджиев свидетелства, че е чул руския посланик да споделя обидено с колегите си,
че би било по-добре на конференцията да се свикат само Великите сили. Заслепен от
засегнатото си честолюбие, руският делегат не отчита, че три от Великите сили –
Англия, Франция и Италия са гласували срещу неговото предложение19.

Конференцията завършва малко преди Коледните празници на 1898 г. Приети са
предложения от административно и законодателно естество. Административните мерки
предвиждат всяка държава да наблюдава анархистите на своя територия и да възлага
на една централна власт това наблюдение. Препоръчва се централните власти на
различните държави да влизат в директни връзки помежду си и да обменят
информация, касаеща анархистите. Законодателните мерки предвиждат всяка една

14 Пак там, л. 27 – шифрована телеграма до д-р К. Стоилов, 21 ноември 1898 г.
15 Пак там, л. 30 – шифрована телеграма до д-р Сърмаджиев, 25 ноември 1898 г.
16 Пак там, л. 31 – шифрована телеграма до д-р К. Стоилов, 28 ноември 1898 г.
17 Пак там, л. 35 – конфиденциално писмо до д-р К. Стоилов, 28 ноември/10 декември 1898 г.
18 Пак там, л. 33-34
19 Пак там, л. 34-35
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държава да въведе наказателни мерки в законодателството си не само срещу
анархистките актове, но и срещу подготовката на тези деяния, съучастничеството,
провокацията, пропагандата и др.20.

Международната конференция има ключова роля в борбата срещу анархистите.
Тя става отправна точка за създаването на мерки за увеличаване на европейското
полицейско общуване и обмен на информация. България категорично се присъединява
към международното сътрудничество в борбата срещу анархизма. Още по време на
разискванията на конференцията България започва сътрудничество с някои от
държавите, представени на конференцията, като обменя информация за заподозрени в
анархизъм лица21. Кулминацията по въпроса е през 1904 г., когато в Санкт Петербург е
подписан протокол срещу анархизма, в който участва и България22.

Форумът в Рим е от особено значение за бъдещото политическо признаване на
младото българско Княжество. В Италия България е представена като самостоятелна
държава; нейният представител е равнопоставен с другите делегати. Това се дължи в
немалка степен на енергията на самия д-р Х. Сърмаджиев, който от началото се стреми
да извоюва достойна позиция за своята родина и по време на дебатите работи усърдно
за законодателните и административни решения на конференцията. Форумът е
поредната малка крачка, с която българската дипломация поставя сюзерена си пред
свършения факт. Въпреки постановленията на Берлинския договор, в частните
разговори българският представител непрестанно и последователно защитава
българската еманципация спрямо Османската империя. Дребните му, но твърди
постъпки бавно приближават Княжеството към юридическата му независимост.

20 Пак там, а.е. 78-79 – приети предложения от международната конференция, 21 декември
1898 г.
21 ЦДА, ф. 176 к, оп. 1, а.е. 1299 – двустранно сътрудничество между България и отделни
държави по преследването на лица, заподозряни като анархисти. Тъй като тази тема излиза от
рамките на изложението, няма да се спирам подробно на нея
22 Пак там,  а.е. 1589, л. 96 – телеграма за подписването на протокола от д-р Станчов, 2 март
1904 г. – „Тоя акт се счита таен и подписването му няма да се обнародва в правителствения
вестник”
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ЛИЧНОСТТА НА ПРОФЕСОР ПЕТЪР НОЙКОВ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
ПЕДАГОГИЧЕСКА МИСЪЛ ПРЕЗ ПЪРВАТА ЧЕТВЪРТ НА ХХ ВЕК

Стефан Стефанов

PERSONALITY OF PROFESSOR PETER NOIKOV IN THE DEVELOPMENT OF
BULGARIAN PEDAGOGICAL THOUGHT IN THE FIRST QUARTER OF THE XXth

CENTURY

Stefan Stefanov

Summary

This report represents  partial results of several years my research on the creation and
development of the educational disciplines and speciality “Pedagogy” at Sofia University” St.
Kliment Ohridski” during 1888 – 1948. The report shows the activities of Prof. Dr. Petar
Mikhailov Noykov - first Professor of Pedagogy at Sofia University, founder of the Bulgarian
pedagogical science.

Темата за ролята на личността в историята е една вечна тема за
историографията и предизвикателство пред историците от различни епохи и региони. В
не толкова далечното минало у нас, а и в повечето страни, принадлежащи към
“съветския блок”, господстваше доктрината за “решаващата роля на народните маси в
историята”, за сметка на тази на личността, очевидно “не решаваща”. Така наречената
“марксистко-ленинска” историография съзнателно и упорито се стремеше да принизи
ролята на великите личности в историческите процеси, дори в национален план.
Задължителният класово-партиен подход не позволяваше да се изтъква ролята на една
или друга историческа личност (особено от така мразеният “буржоазен период”), а се
говореше и пишеше за “решаващата роля на народните маси”. Тази глупава теза,
папагалски повтаряна десетилетия наред, допринесе за задържането в развитието на
историческата наука у нас в периода на социализма.

В този доклад представям частични резултати от няколкогодишните ми
изследвания върху създаването и развитието на педагогическите дисциплини и
специалността “Педагогика” при Софийския университет “Свети Климент Охридски” в
периода 1888 – 1948 г. Акцент в доклада е дейността на проф. д-р Петър Михайлов
Нойков – първия професор по педагогика в Софийския университет, създателя на
българската педагогическа наука.

Началото на развитието на педагогическите дисциплини и изобщо на науката
педагогика в нашата страна се свързва с възникването на първото висше учебно
заведение в България – Софийския университет.

Идеи за откриването на Висше училище по българските земи съществуват още
преди Освобождението,  но тогава липсват каквито и да било условия за тяхното
осъществяване. След възстановяването на българската държава през 1878 г. нуждата
от по-добре подготвени учители отново поставя този въпрос на дневен ред. За
учителите от първоначалната степен въпросът е решен със създаването на средни
педагогически училища. За учителите за средната степен (трикласните училища) и
гимназиите обаче проблемът стои много остро. Той нееднократно е поставян в
различни официални документи на МНП (Иречек, 1905) или в Народното събрание
(Стенографски дневници, 1884). Практически стъпки за неговото решаване се
предприемат през 1887 г., когато със заповед на министъра на народното просвещение
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е обявено създаването на “специален курс, състоящ се от една учебна година, с цел
да се приготовляват учители за трикласните училища” (Арнаудов, 1939, с. 10). Този
едногодишен курс е трябвало да се открие от есента на 1887 г. като VІІІ гимназиален
“педагогически клас” при Софийската мъжка класическа гимназия. Предвижда се той да
прерасне в двугодишен с две отделения – историко-филологическо и физико-
математическо.

Курсът не се открива в замисления срок, а една година по-късно – на 1.10.1888 г.
и само с едно отделение – историко-филологическо, с два клона – исторически и
филологически. Между задължителните предмети, посочени в правилника за курса,
личат педагогика и психология (Държавен архив -София, а.е. 2). Съвсем скоро курсът е
преименуван на Висше училище (със Закона за Висшето училище в София, влязъл в
сила на 1.01.1889) и в следващите две-три години се откриват и физико-математическо
и юридическо отделение, наречени скоро факултети.

През 1894 г. е приет нов Закон за Висшето училище, а през 1896 г.
Академическият съвет изработва Правилник за Висшето училище, в който са посочени
основните факултети и специалностите към всеки от тях. Към Историко-
филологическия факултет са посочени следните “двойни” специалности: “история и
география”, “славянска филология и литература”, “философия и педагогика” (История
на Софийския университет, 1988, с. 34 ).

През първото десетилетие (1888-1898) г. педагогическите дисциплини в
университета се преподават от двама преподаватели - Й. Ковачев и д-р Иван Георгов.
Първият е известен възрожденски просветен деец, създал първото педагогическо
училище в Щип през 1888 г. Ковачев е с богословско образование, привърженик на
хербартианството. Той чете курсове по педагогика, история на педагогиката и
педагогическа психология. Ив. Георгов е доктор по философия, възпитаник на Йенския
университет.1 Той чете лекционните курсове по психология, педагогия, дидактика, както
и редица философски дисциплини. След 1900 г. Георгов напълно се дистанцира от
педагогическите дисциплини, въпреки че остава свързан с педагогиката, четейки
голяма част от философските дисциплини на студентите педагози (до смъртта си през
1937 г.).

През първите десет години след откриването на Висшето училище развитието на
педагогическите дисциплини  върви твърде бавно. Те са сравнително малко (5-6),
преподавателите са или недостатъчно подготвени (Ковачев), или интересите им са
насочени в друга област и четенето на педагогически дисциплини е нещо странично, от
което бързат да се отърват (Георгов). Липсват дори опити за самостоятелни
изследвания.

Силен тласък в развитието на педагогическата наука в университета  е даден
след 1898 г. Тогава, след смъртта на Йосиф Ковачев и оттеглянето на Георгов,
университетското ръководство търси друг титуляр на педагогическите дисциплини. За
една учебна година четенето на лекции по педагогика се поема от д-р Кръстьо Кръстев.
През 1899 е обявен конкурс за редовен доцент по педагогика към Историко-
филологическия факултет, който е спечелен от д-р Петър Нойков, назначен от 1900 г.

С избора на Нойков се слага начало на цяла нова епоха в развитието на
педагогическата наука в България. Родом от гр. Ямбол, завършил Философия и
педагогика в университета в Лайпциг с докторат при Фолкелт на тема “Активният
принцип в педагогиката на Ж. Ж. Русо”, ученик на Вунд и Мойман, за българската
педагогика Нойков се оказва точният човек, в точното време и на точното място.

1 Специализирал във Faculté des lettres на Женевския университет през учебната 1885/1886 г.,
член-кореспондент на Institut National Genevois от 1910 г., член на Comité international de
patronage de l’ Institut J. J. Rousseau в Женева, член на Comité international de patronage de la
Faculté internationale  de Pédologie в Брюксел, член на Comité exécutif international des Congrès
internationaux de pédologie.
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В продължение на около 20 години проф.  Нойков олицетворява педагогическата
наука в България, като почти сам разработва основните педагогически дисциплини в
университета, чете около 30 основни лекционни курса в специалността “Философия с
педагогия2, като почти всяка учебна година разработва и предлага един или повече
нови курсове, участва в учредяването на катедра “Педагогия” и е неин пръв
ръководител. Той провежда едно от първите проучвания върху психофизическото
развитие на българските ученици с участието на асистента си Д. Кацаров
(Физиологични прояви в българските ученици (момчета и момичета) по време на
половото съзряване, С., 1919). Почитател на идеите на Русо и Толстой, последовател
на Мойман, с когото поддържа лични контакти и си сътрудничи, П. Нойков допринася за
навлизането на експеримента в преподаването на педагогическите дисциплини в
университета и за утвърждаването му като основен метод на педагогическите
изследвания. Нойков привлича на работа в университета като свои непосредствени
помощници Цветан Радославов, доктор на Лайпцигския университет и възпитаник на В.
Вунд3, а също и Никола Алексиев, доктор на същия университет и представител на
същата психологическа школа (Тьогел, 1985). Присъствието в университета на двама
психолози, принадлежащи към  школата на В. Вунд, оказва благоприятно въздействие
върху развитието на педагогическите дисциплини и допринася за все по-тясното
обвързване на науките за възпитанието с експерименталната психология. Така през
този период се оформят и утвърждават дисциплините експериментална психология,
експериментална педагогика, експериментална дидактика, методи на
експерименталната психология. Те се преподават от посочените по-горе трима
преподаватели. Лекционните курсове са с хорариум 1 – 2 часа седмично. Към тях се
провеждат упражнения (семинарни занятия) с неколкократно по-голям хорариум, като
тяхното провеждане е обвързано с експериментални работи в училище или в
психолого-педагогическата лаборатория.

Вижда се, че Нойков разработва основните групи педагогически дисциплини:
фундаментални (обща педагогика, дидактика, история на педагогиката и история на
българското образование, детска психология), методически (методики на
преподаването на природо-математическите и хуманитарните дисциплини в средното
училище), експериментални (експериментална педагогика, експериментална дидактика
и упражнения (семинари) към тях. Заедно с това той провежда и изследвания върху
развитието на българските ученици, някои от резултатите от които са публикувани.
За 21 учебни години проф. Нойков води общо 32 лекционни курса, наново разработени
лично от него и над 10 вида семинарни и лабораторни занятия (сам или съвместно с Н.
Алексиев и Д. Кацаров). Лекционните курсове се разпределят така:

Методики – 7;
Фундаментални – 20 (10 историко-педагогически);
Експериментални – 2;
Други – 3
Тъй като в запазените разписи на лекциите за някои учебни години има данни

само за един семестър (обикновено летния – за 7 учебни години), има вероятност
четените лекционни курсове, а също и семинарите, да са повече. Като честота на
четенето педагогическите дисциплини, въведени от проф. Нойков, се разпределят така:

Дисциплини, четени само по 1 учебна година – 19
Дисциплини, четени по  2 учебни години – 4
Дисциплини, четени по  3 учебни години – 5
Дисциплини, четени по  5 учебни години - 4
Най често четените учебни дисциплини, очевидно основни в подготовката на

студентите са История на педагогията, Обща педагогия, Дидактика и Училищна

2 Виж Приложения № 1 и № 2
3 Радославов е командирован от МНП като хоноруван преподавател в университета. Той за
пръв път преподава експериментална психология през учебната 1904-1905 г.
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организация и управление (по 5 учебни години). След тях (по 3 учебни години) са
Детска психология, История на образованието, Гимназиална дидактика, Методика на
обучението по природо-математическите науки и Методика на историко-езиковото
(хуманитарно) обучение

Проф. Петър Нойков се оттегля от активна преподавателска дейност през 1919 г.
поради тежко и за съжаление неизлечимо заболяване. Умира през 1921 г.
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Приложения
Приложение № 1

Лекционни курсове, упражнения и семинари, водени от проф. Петър Нойков - по
години и семестри

(из разписите на лекциите в протоколните книги на ФИФ)

1899, летен семестър (командирован)
Възпитание
Немски език

1900-1901 уч.год.,
зимен семестър
Гимназиална дидактика – 3 ч.
Педагогията на Ж. Ж. Русо – 1 ч

Летен семестър
Методика на гимназиалното обучение (с
училищни упр-я) – 3 ч.
Педагогията на Ж. Ж. Русо – 1 ч
(продължение)

1901-1902 уч. год.,
зимен семестър
История на педагогията – 3 ч.
Методологически упражнения – 1 ч

Летен семестър
Командировка

1902-1903 уч. год.,
зимен семестър
Обучението по природо-
математическите науки – 3 ч.
Упражнения – 1 ч.
Летен семестър
История на новата педагогия – 3 ч.
Педагогически упражнения – 2 ч.

1903-1904 уч. год.,
летен семестър
Педагогията в ХVІІІ и ХІХ век – 3 ч.
Педагогически семинар – 2 ч.
Училищни упражнения – 1 ч.

1904-1905 уч. год.,
зимен семестър
Нравственото възпитание в средните
училища
Активното образование в новата
педагогия
Семинарни занятия

Летен семестър

Гимназиално обучение – 3 ч.
Немско образование – 2 ч.
Семинар – тълкуване на Жан-Жак Русо
– 2 ч.

1905-1906 уч. год.,
зимен семестър
История на новата педагогия – 3 ч.
Английско образование – 2 ч.
Семинар –  четене и тълкуване на
Хербарт – 2 ч.

Летен семестър
История на новата педагогия – 2 ч.
Хуманитарно обучение – 2 ч.
Английско образование – 1 ч.
Семинар –  четене и тълкуване на
Хербарт – 2 ч.
Експериментално-педагогически
упражнения – 1 ч.

1906-1907 уч. год.,
зимен семестър
Обща педагогия – 3 ч.
Немско образование – 2 ч.
Училищни упражнения – 2 ч.
Експериментално-педагогически
упражнения – 2 ч.

Летен семестър
Гимназиална дидактика – 2 ч.
Природо-математическо обучение – 2 ч
Четене и обсъждане на Коменски – 2 ч.

1907-1908 уч. год.,
летен семестър
Гимназиална дидактика – 2 ч.
Природо-математическо обучение – 2 ч.
Ходегетика – 1 ч.

1908-1909 уч. год.,
летен семестър
Обща теория на обучението (дидактика)
– 2 ч.
Историко-езиково (хуманитарно)
обучение – 2 ч.
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Русо – Емил (за членове на семинара) –
2 ч.

1909-1910 уч. год.,
летен семестър
Обучението по природо-
математическите науки – 2 ч.
Училищна организация и управление – 2
ч.
Коменски – 2 ч.
с Н. Алексиев – Специални упражнения
по експериментална педагогия (по
споразумение)

1910-1911 уч. год.,
летен семестър
Дидактика – 2 ч.
История на българското образование –
2ч.
Лок (Мисли в-у възпитанието) – 2 ч.

1911-1912,
зимен семестър
Обща педагогия – 3 ч.
Училищна организация и управление – 2
ч.
Увод в експерименталната дидактика – 2
ч.

летен семестър
История на западноевропейското
образование – 2 ч.
Методика – 3 ч.
Увод в експерименталната педагогия – 2
ч.
Упражнения по училищна организация и
управление – 2 ч.

1912-1913 уч. год.,
зимен семестър
История на педагогията – 3 ч.
Образование на характера – 1 ч.
Упражнения по методика на обучението
– 2 ч.

1913-1914 уч. год.,
зимен семестър
История на образованието – 2 ч.
Детска психология – 2 ч.
с Д. Кацаров – Упражнения по детска
психология – 6 ч.

Летен семестър

Методика на обучението – 2 ч.
Училищна организация и управление –
2 ч.
Упражнения по методика и училищна – 2
ч.

1914-1915. уч. год.,
зимен семестър
Обща педагогия – 3 ч.
Обучението по физика и математика – 1
ч.
Упражнения по експериментална
педагогия – 4 ч.

Летен семестър
История на педагогията – 3 ч.
Дидактика – 2 ч.
Обучението по химия и естествена
история – 1 ч.
Упражнения върху Лок – 1 ч.
с Д. Кацаров – Специални работи по
педагогическата лаборатория – 12 ч.

1915-1916 уч. год.,
зимен семестър
История на образованието – 2 ч.
Методика на обучението по философска
пропедевтика и педагогия – 2 ч.
Обучението по език и литература – 1 ч.
Училищни упражнения по методика –  2
ч.
Специални работи в педагогическата
лаборатория (по споразумение)

Летен семестър
Детска психология –
Училищна организация и управление
Обучението по история и география
Упражнения по детска психология

1916-1917 уч. год.,
зимен семестър
Обща педагогия
История на новото българско
образование
Обучението по математика и физика
Упражнения по експериментална
педагогия

Летен семестър
История на педагогията – 2 ч.
Дидактика – 1 ч.
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Обучението по химия и естествена
история –
Упражнения в-у Коменски

1917-1918 уч. год.,
зимен семестър
Детска психология –
Методика на обучението по философска
пропедевтика и педагогия – 2 ч.
Упражнения по детска психология-

Летен семестър
История на образованието – 2 ч.
Училищна организация и управление
с Д. Кацаров – Упражнения по
експериментална психология – 10 ч.
1918-1919 уч. год.,
зимен семестър
Обща педагогия – 3 ч.
Обучението по физика и математика –
с Д. Кацаров – Експериментално-
психологически упражнения върху
индивидуалността на ученика – 10 ч.

Летен семестър
Обща педагогия – 3 ч.
Дидактика – 1 ч.
Семинарни упражнения (за напреднали
студенти) – 2 ч.
с Д. Кацаров – Упражнения по
експериментална педагогия – 10 ч.

1919-1920 уч. год.,
зимен семестър
История на педагогията – 2 ч.
Дидактика – 2 ч.
Педагогически семинар за напреднали
студенти – 2 ч.

Летен семестър
История на педагогията – 2 ч.
Дидактика – 2 ч.
Педагогически семинар за напреднали
студенти – 2 ч.

За 21 учебни години проф. Нойков води
общо 32 лекционни курса, наново
разработени лично от него и над 10 вида
семинарни и лабораторни занятия (сам
или съвместно с Н.  Алексиев и Д.
Кацаров).
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Приложение № 2

Списък
на водените от проф. П. Нойков лекционни курсове и семинарни занятия

Лекционни курсове:
1.Обща педагогия
2.Методика на гимназиалното обучение
3.Методика на обучението по природо-математическите науки
4.Методика на историко-езиковото (хуманитарно) обучение
5.Методика на обучението по химия и естествена история
6.Методика на обучението по философска пропедевтика и педагогия
7.Методика на обучението по история и география
8.Методика на обучението по език и литература)
9.История на педагогията
10.Педагогията на Ж. Ж. Русо
11.Дидактика
12.Гимназиална дидактика
13.Активно образование в новата педагогия
14.Възпитание
15.Нравственото възпитание в средните училища
16.Обща теория на обучението
17.Немско образование
18.Английско образование
19.История на образованието
20.История на българското образование
21.Образование на характера
22.Детска психология
23.Училищна организация и управление (Ходегетика)
24.Коменски: Didactica magna
25.Лок: Мисли върху възпитанието
26.Немски език
27.История на новата педагогия
28.Педагогията в ХVІІІ и ХІХ век
29.Увод в експерименталната дидактика
30.История на западноевропейското образование
31.Увод в експерименталната педагогия
32.История на новото българско образование

Семинарни, училищни и лабораторни упражнения:
1.Семинар – тълкуване на Ж. Ж. Русо
2.Семинар – четене и тълкуване на Хербарт
3.Четене и обяснение на Коменски
4.Русо – Емил (за членове на семинара)
5.Упражнения по училищна организация и управление
6.Упражнения по методика на обучението
7.Упражнения по детска психология (с Д. Кацаров)
8.Упражнения по експериментална педагогия (с Н. Алексиев или Д. Кацаров)
9.Упражнения върху Лок
10.Специални работи по педагогическата лаборатория (с Д. Кацаров)
11.Експериментално-психологически упражнения върху индивидуалността на ученика
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Методики – 7; Фундаментални – 20 (10 историко-педагогически); Експериментални
– 2; Други – 3

Историко-педагогически дисциплини:
История на образованието
История на педагогията
Педагогията на Ж. Ж. Русо
История на българското образование
Коменски: Didactica magna
Лок: Мисли върху възпитанието
История на новата педагогия
Педагогията в ХVІІІ и ХІХ век
История на западноевропейското образование
История на новото българско образование
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РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЯ

Росица Стоянова

Формирането на граждански организации, занимаващи се с благотворителност,
безвъзмездното даряване на средства и труд за общественополезни цели са част от
процесите на трансформация, които изживява българското общество в края на ХІХ-
началото на ХХ век. Основани на идеята за задължението на общността и обществото,
на отделната личност към съдбата на хората в нужда, те демонстрират живи социални
инстинкти, чувствителност, съзнание за гражданска отговорност, за обществена
солидарност. Какви са механизмите и мотивите за включване в благотворителната
дейност, доколко даряването на средства за обществено полезни цели е акт на
алтруизъм и доколко на егоизъм, кои са хората, принадлежали към особената общност
на филантропите са може би най-трудните въпроси, с които се сблъсква всеки
изследовател, докоснал се до проблематиката. Но съм убедена, че техните отговори
ще променят устойчиви представи относно народопсихологията на българина.

В литературата са формулирани становищата, че женското участие в
обществената благотворителност в България е една от определящите й
характеристики и че в организациите се включват личности от стопанския,
политическия и интелектуален елит на нацията1. Разбира се българският пример не
представлява изключение на фона на европейската и световна практика. В следващите
страници ще се опитам да детайлизирам и конкретизирам тези представи чрез опита и
практиката на една организация - Софийското благотворително дружество „Евдокия”.
Изборът ми не е случаен, а почива на основателни съображения. Дружество „Евдокия”
е емблематична за обществената благотворителност в България организация. Това е
една от първите структури, чиято дейност е изцяло в полето на обществените грижи за
най-обгрижваната група нуждаещи се - децата. През ноември 1902 г. дружеството
открива в столицата т. нар. Ясли - социален институт, в който се отглеждат
подхвърлени, незаконородени бебета или такива от много бедни семейства.
Организирани по подобие на домовете в Полша, Франция, Австрия, чак до 30-те години
на ХХ в. Яслите са единственото подобно социално заведение в България, в което
намират покрив и грижи невръстни деца от цялата страна. Усилията на дружеството се
радват на повишен обществен интерес, ползват се с покровителството на двореца.
Същевременно това са организацията и институцията, които най-рано и категорично
поставят в полезрението на обществото съдбата на „невидими” категории деца -
незаконородени, подхвърлени, изоставени2.  В този смисъл анализът на състава на
дружеството на ниво членове, ръководство, дарители, според мен наистина дава
възможност да се маркират най-характерните черти в груповия портрет на
благотворителя в края на ХІХ- 40-те години на ХХ в.

*  *  *

Дружеството възниква на границата на двете столетия (през 1899 или 1900 г.) в
столицата. Инициативата принадлежи на Мария Бахметиева, съпруга на руския
представител в София Юрий Бахметиев и става в дома на друга видна столична дама -
Анна Тончева, съпруга на политическия и обществен деец Димитър Тончев3. Имената

1 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност. Гражданските организации, държавата
и институциите за обществени грижи в България (1878-1939). С., 2009, 321-324.
2 Стоянова, Р. Обществената благотворителност в София между двете световни войни (1918-
1939). Постижения и проблеми.- В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, с. 84.
3 Николова, В., Р. Стоянова. Цит. съч., с. 24
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на учредителките не са известни, но още първите списъци на дружествените членове и
на настоятелството демонстрират недвусмислено следните устойчиви тенденции:
интерес и съпричастие от страна на политическия, стопански и интелектуален елит на
страната, преобладаващо женско участие и разширяване и стабилизиране на кръга от
хора, включващи се в благотворителната дейност.

Първият запазен списък на дружеството е от 1906 г. и в него фигурират 240
имена. От тях 197 са жените. Дори беглият прочит на имената регистрира
съпричастието към дружествената дейност от страна на съпругите на най-изявените
политически и стопански дейци. Към елита на страната принадлежат и мъжете,
записали се в дружеството - бивши и настоящи министри, много представители на
офицерския корпус, политици, общественици, дипломати, университетски професори.
Особена физиономия на организацията придава включването на много чужденци - 40
души. Това са главно дипломати, лица, аташирани към двореца и техните съпруги.
Сред тях са дипломатическите представители на Великобритания, Германия, Франция,
Румъния, Турция и др.4 Интересът на дипломатическия корпус трайно се запазва и
въпреки че през 20-30 години на ХХ век неговите представители вече не членуват
пряко в дружеството, дамите от тези среди продължават да инициират чайове,
изложби, бридж турнири в полза на Яслите. Промяната на българските
външнополитически приоритети и съюзници разбира се извеждат на преден план
представителите на държавите, чието приятелство в момента се цени най-много.
Трайно съпричастни остават и чужди стопански дейци като Паул Кауфман и братя
Прошек, които са сред най-щедрите дарители5.

По-нататъшното развитие на организацията акцентира или тушира някои черти
от груповия образ на благотворителя. До войните броят на дружествените членове
общо взето се движи в първоначалните рамки - около 230-250 души. В междувоенния
период обаче дружеството бележи значително разширяване на състава. От около 390
през 1926 г. през 1941 г. членовете му са 11796. Този ръст се вписва в общите за
гражданския сектор насоки на развитие. Той е резултат на целенасочените усилия на
дружественото ръководство, но отразява също така вече завоюваното обществено
доверие и престиж.

Резултатите са многопосочни. Първата и най-непосредствена последица е
превръщането на членския внос в добро приходно перо. Така например за 1941 г. от
него в бюджета на дружеството постъпват 192 770 лв.7 Същевременно елитарността на
организацията вече не е така видима. В него продължават да членуват представители
на най-видните софийски фамилии. Но наред с тях влизат и хора, принадлежащи към
по-широки социални и професионални прослойки. За съжаление изворовата база не
дава възможност да се направи детайлен социален и професионален разрез на
членския състав на дружеството. Данните в тази посока са опосредствани, но все пак
достатъчни за да се формулира подобно твърдение. Сравнението на списъците с
имената на дружествените членове регистрира и стабилизиране на кръга от личности,
влизащи в организацията. Нещо повече релефно се очертава и друга тенденция,
характерна също за целия граждански сектор - наличието на потомственост и
роднинска обвързаност. През 20-40 години на ХХ век в организацията, наред с майките
и бащите или след тях, се включва и по-младото поколение. Негови представители
поемат определени материални ангажименти към Яслите, правят дарения в памет на
родители и близки, участват в набирането на средства, влизат в различните комитети,
използват личните си и служебни контакти в полза на каузата. Много от тези хора
членуват в по няколко благотворителни организации и принадлежат към кръга от

4 Пак там, 24-25.
5 Вж. Годишните отчети на дружественото настоятелство от 20-30 г. на ХХ в.
6 Годишен отчет на Благотворително дружество „Евдокия” за 1926 г. С., 1927, с. 10; Годишен
отчет на Благотворително... за 1941 г., С., 1942, с. 24.
7 Годишен отчет на Благотворително ... за 1941 г. с. 52.
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благотворители, който вече стабилно присъства в обществения живот в столицата.
Липсва елемент на партийна обвързаност. Привличането на членове и симпатизанти
става по-скоро благодарение на лични, често приятелски, на професионални и бизнес
контакти. Ще посоча само един пример. Сред най-активните деятелки на дружеството
през 20-40 години на ХХ век е художничката Елисавета Консулова-Вазова.  Тя не влиза
в настоятелството, но е генератор на успешни идеи за набиране на средства, сама
прави дарения. Особено ползотворна се оказва нейната инициатива всеки, подарил над
50000 лв. за дома да има за вечни времена надписано на свое име едно креватче в
социалното заведение. Осъществяването й само за първите няколко месеца на 1937 г.
носи на Яслите 155 хил. лв., които се събират във фонда за строителството на новата
сграда8. Известни са нейните близки приятелски връзки с председателката на
дружеството Рада Данева9 и може да се предполага, че именно те стоят в основата на
тази й дейност. Сред дружествените членове личат имената и на други видни
представители на Вазовия род, включително дъщерите на Консулова-Вазова.

Подобен тип обвързаност, особено в ръководните тела, противоречи на
демократизма. Но затова пък осигурява трайността и просперитета на дружествените
начинания и на социалния дом. Тези хора, в повечето случаи заможни и амбициозни,
превръщат Яслите в своя лична кауза. Те не само се занимават с организационни и
практически въпроси, но и осигуряват средства за издръжката на децата, използват
личните си контакти за да лобират в полза на дома и са сред ежегодните негови
спонсори. Дружественото настоятелство целенасочено се стреми да ангажира с
членство и длъжностни лица от Софийската община, от социалните служби на МВРНЗ.
Личните контакти и връзки на тези хола, позициите, които заемат в държавната
йерархия, в частния бизнес, в обществено-политическия живот гарантират
общественото внимание към дейността на дружеството, съдействат за по-бързото и
ефикасно реализиране на дружествените инициативи. Пресата и радиото редовно
информират за  благотворителните изяви в полза на Яслите, призовават за
общественото съпричастие. За членовете на дружеството не е проблем да осъществят
срещи с министри, с представители на местната власт и да настояват пред тях за
помощ. С лекота привличат вниманието на видни общественици, писатели, поети,
художници, журналисти и ги включват в благотворителните си начинания. За своята
отзивчивост към делото на дружеството за благодетелни членове са провъзгласени
столичният кмет Иван Иванов, директорът на „Родно радио” Сирак Скитник. При
освещаването на новата сграда на дома през декември 1940 г. специални
благодарности получават министри и служители в централните държавни ведомства.
Лекторите, привличани от дружеството, са изявени експерти и общественици като
проф. Асен Златарски, проф. Александър Балабанов, проф. д-р Н. Долапчиев,
Димитрана Иванова и други. Личните контакти улесняват привличането на средства. Не
случайно сред дарителите на Яслите са фирми и предприятия като заводите Н. Чилов,
германският тютюнев концерн „Реемстма”, акционерните дружества „Гранитоид” и
„Фортуна”, най-големите български държавни и частни банки, чуждестранни банкови
институции и др.10

Тези общи черти в груповия портрет на благотворителя се проследяват особено
релефно на ниво дружествено ръководство. Първата председателка на дружеството е
Мария Бахметиева (от 1899 до 1905 г.), а в настоятелството и проверителния съвет
личат имената на съпругата на ген. Д. Николаев, на придворната дама Мария Петрова-

8 Годишен отчет на Благотворително ... за 1937 г., 6-7; Годишен отчет на Благотворително .... за
1940 г., 95-96.
9 Вж. подр.: Николова, В. Жената на политика. Рада Данева (17 юни 1868- 1952 г.).-
Исторически преглед, 2005, № 5-6, с. 178.
10 Подобна информация се съдържа във всеки от дружествените отчети. Вж. напр.: Годишен
отчет на Благотворително ... за 1939 г., с. 8, 9, 10; Годишен отчет на Благотворително ... за 1940
г., 17-18; 94 и др.
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Чомакова, на Рада Данева, Анна Тончева, Стефан Чапрашиков и др. На
председателския пост се редуват известната от времето на Възраждането
общественичка Ефросина Бонева (1905-1906 г.), Елена Сърмаджиева (1906-1907, 1908-
1914 г.), Олга Сементовска-Курило (1907-1908 г.), К Грекова (1914-1920г.)11.  В
междувоенния период в ръководните тела на организацията влизат хора, свързани с
елита, но които по правило вече са доказали своята ангажираност с проблемите на
дома. Дълги години преди да застанат начело на организацията и Рада Данева (1920-
1934 г.), и Йовка Палавеева (1934-1941 г.), и Рада Ряскова (1942-1944 г.) активно
работят за Яслите. В съставите на настоятелството влизат Елисавета Чапрашикова
(съпруга на Крум Чапрашиков), Ефросина Саракинова (съпруга на състоятелния
търговец Г. Саракинов), Кося Поповиилиева (съпруга на известния търговец Ст.
Поповилиев), по-младият представител на банкерската фамилия Гешови - Евлоги,
бъдещият министър Димитър Савов, индустриалецът Ив. Балабанов и др. 12

 Това са все хора с добро образование, материално осигурени, с влияние в
политическите и стопански кръгове, добре познати на обществеността. Неминуемо
изниква въпросът за мотивацията на благотворителната им дейност. Какво се крие зад
нея? Страх от самота, стремеж към силни изживявания, към по-голяма самоизява.
Често и не без основание се чуват упреци, че безкрайните благотворителни балове,
чайове задоволяват нуждата на елита от показност. Подобни упреци се правят дори от
личности, влизащи в дружеството. В личната си кореспонденция Р. Данева
нееднократно споделя своето разочарование от поведението на редица дами от
софийския хайлайф, за които благотворителността е поза, възможност да покажат нови
тоалети и бижута, желание за ръководни постове13.  Вероятно къде повече,  къде по-
малко е имало и суета, и показност, и танцуваща благотворителност, но и искрена
загриженост, християнски и човешки добродетели, съпричастие и увереност, че нещо
може и трябва да се направи.

 Примерите са многобройни, но бих желала да акцентирам върху нагласите и
личността на Рада Данева, която в продължение на десетилетия е свързана с Яслите.
Първоначално тя се включва в дружеството като че повече по силата на общественото
положение, което заема като дъщеря и съпруга на партиен водач и политик и
определено се дразни от показността на някои софийски дами, липсва безрезервна
вътрешна убеденост в полезността на това, което се прави. Както подчертава В.
Николова, до войните Данева „не е готова за обществена и благотворителна дейност”,
а само се придържа към задължителните за средата към която принадлежи норми на
поведение14. Може да се каже, че тя узрява за тази дейност след преживените лични и
семейни загуби и след като се сблъсква със смъртта и човешката болка като самарянка
в Балканската и Първата световна война15. През 1920 г. поема председателството на
дружеството и остава на този пост до 1934 г. За Яслите това са драматични години.
Напливът на подхвърлени, незаконородени и бедни деца е огромен, а домът няма
капацитета да ги поеме. Сградата не е пригодена за отглеждането на толкова много
бебета, липсва подготвен медицински и друг персонал, средствата са крайно
недостатъчни. Като резултат смъртността достига ужасяващите 60-70%, а Яслите си
спечелват печалната слава на „фабрика за ангели”16. Данева е потресена от
положението и заедно с другите членове на настоятелството полага огромни усилия за
подобряване на условията. Ежегодните й доклади пред общото събрание разкриват
емоционална ангажираност с проблемите. Решимост за действие се редуват с обида и
обезсърчение от липсата на отзивчивост от страна на държавата и общините, с

11 Дружество „Евдокия” 1899-1940. С., 1941, с. 6.
12 ЦДА, ф. 264 к., оп. 6, а.е. 130, л. 36-46.
13 Николова, В. Жената на политика..., с.176.
14 Пак там.
15 Вж. подр. Николова, В. Жената на политика..., 178-181.
16 Николова, В., Р. Стоянова. Цит. съч. 176-177.
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отчаяние от невъзможността да се направи нещо за децата веднага, със съмнения за
пътя, по-който трябва да се върви - дали  “да се приютяват повече деца, при
невъзможността да се отглеждат добре, или да се отглеждат по-малко деца при по-
хигиенични условия”, като обаче другите се оставят на произвола. Стига се до момент,
когато Данева заявява: “При това положение настоятелството мисли, че е безцелно да
се върти по-нататък това Сизифово колело, да се хабят напразно грамадни средства и
труд.”17 И отново, въпреки колебанията, въпреки трудностите, ръководството на
дружеството и лично неговата председателка не отказват подслон никому,
продължават ежедневно да се занимават с „кърпежите” по сградата, опитват се да
намерят съмишленици и спонсори за построяването на изцяло ново и модерно здание.
Заслугите на Данева към дружеството и дома са признати от всички и след напускането
на председателския пост тя е провъзгласена за почетен председател, а една от залите
на Яслите носи нейното име.

Данева не е изключение на фона на другите личности, ангажирали се с Яслите.
Следващата председателка Й. Палавеева е дейна и инициативна личност, която движи
строежа на новата сграда със завидна енергия и решителност. Тя се занимава с
организацията на проектирането и на строителните работи, търси средства, опитва се в
максимална степен да ангажира общината и държавата с проблемите на дома.
Палавеева и нейният съпруг, богатият индустриалец и стопански деец Дончо
Хаджисимеонов Палавеев, са сред ежегодните дарители на Яслите. Освен в дружество
„Евдокия” тя работи в Софийския клон на Съюза за закрила на децата в България,
участва във Висшия съвет за обществено подпомагане при МВРНЗ и в комитета за
зимна помощ при столичната община. За Р. Ряскова, която е следващата
председателка, в  полицейските доклади от 40-те години на ХХ век се подчертава, че се
занимава изключително с благотворителна дейност. Заедно със съпруга си Марко
Рясков правят редица дарения.18

Показателен относно нагласите за включване в благотворителната дейност е и
фактът, че хора, които първоначално са част от персонала на дома, остават свързани с
него и след напускането на съответните длъжности. Така например лекарите на Яслите
д-р Симеон Гунчев и Филип Кисов, учителката възпитателка Рада Павлова напускат
платените длъжности, но стават членове на дружеството, влизат в настоятелството му
и са сред дарителите на дома.

*  *  *

Призвано да помага на най-беззащитната част от обществото - изоставените,
бедни, невръстни деца, дружество “Евдокия” намира своите достойни благодетели.
Богатата традиция на отзивчивост и дарителство неизменно съпътства живота на
организацията и дома, който тя издържа. Голямо е многообразието на нейното
проявление. За Яслите даряват ежегодно, и в пари, и в натура - храни, облекла,
продукти и др. При направени  за 1906-1907 г. разходи по издръжката на дома за 8370
лв., волните пожертвования и приходът от благотворителния чай възлизат на 3495
златни лв. и 3295 сребърни лв. Тенденцията се запазва и в началото на 40-те години
при разходен бюджет от 3 458 518 лв., 1 205 885 лв. са от парични и натурални
дарения, от реализирани благотворителни инициативи.19

 Богата и многообразна е галерията от личности, подпомогнали делото на
Яслите. Първоначално дарителите са предимно от София, но с годините домът
привлича съчувствието и симпатиите на хора от цялата страна. Различни са сумите или
предметите - от 50-100 лв., няколко килограма продукти, до крупни дарения в пари и

17 Годишен отчет на Благотворително... за 1926 г., с. 7; Годишен отчет на Благотворително... за
1940 г., с. 15.
18 ЦДА, ф. 264 к., оп. 6, а.е. 130, л. 39; Годишен отчет на Благотворително ... за 1938 г., с. 13.
19 Годишен отчет на… за 1906-1907 г., с.25-26; Годишен отчет на… за 1941 г., с.52-53.
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натура. Някои от благодетелите избягват показността и подпомагат дружественото
дело анонимно. Впечатляващ е примерът на дарителка, която предоставя през 1931-
1932 г. около 20 хил. лв. при изричното условие името й да не се споменава.20 Само
можем да гадаем за причините за подобен жест - скромност, съчувствие, превратности
в личната съдба или неизвестни за нас мотиви. Не липсват и колективни дарения като
сумите, предоставени от учениците от Католическия колеж в София през 1927 г., от
група руски работници през 1924 г., дрешките, ушити от ученичките от девическото
професионално училище “Мария Луиза” и т.н.

Изворовият материал съдържа бегли и опосредствани податки относно
конкретния повод за дарението. Често то се прави за увековечаване спомена за любим
човек - дете, родител, съпруг. Години наред Радка Гешова предоставя парични суми в
памет на починалия си съпруг Иван Ст. Гешов. Смъртта на близък човек става повод за
дарението на потомците на известните стопански дейци братя Прошек (1926 г.), на Е.
Консулова-Вазова и др. В списъка на дарителите за 1928 г. лаконично е записано, че
Боби подарява 100  лв. в памет на майка си, че семейство предоставя 300 лв. “вместо
венец” за близък човек. Крупно дарение в памет на майка си, дългогодишна членка на
дружеството, прави Светослав Поменов през 1941 г. 21 Така загубата и личната
трагедия кара хората да се обърнат със съчувствие към бедата на другите около тях.
Има го и обратното - радостно събитие, като раждането на дете, някакъв успех, става
повод да се дари. За повечето благодетели отчетите лаконично регистрират имената,
размера на дареното и ние можем само да се досещаме за мотивите - християнско
милосърдие, човешко съпричастие, искрена загриженост за съдбата на страдащите.

Невъзможно е да се обхване пъстрата мозайка от личности, дали своята лепта за
Яслите. При това стойността на подаръка не  изчерпва неговата значимост. Защото е
важен самият дарителски жест, желанието да помогнеш. Често малкото, дадено от
човек не особено състоятелен, говори за морални качества, които липсват на богатия,
отделил трохи от своето имане. Така че не подценяването на дребните дарителски
жестове, а ограниченията на изворовата база и невъзможността да обхвана всички
дарители, ме карат да отделя място на най-големите благодетели на дружеството.
Имената на повечето от тях са стояли написани върху мраморна плоча, поставена на
видно място в дома.

Патронажът на княгиня Евдокия над дружеството осигурява повишения
обществен интерес към него. Но той е и задължение. От самото създаване на Яслите
до тяхното одържавяване княгинята и другите членове на царското семейство ежегодно
правят парични и натурални дарения за дома. Поводите са именни и рождени дни,
коледни и великденски празници, подкрепа на конкретни инициативи. Самото
дружество целенасочено изтъква височайшето внимание, за да подтикне и други да
помогнат.

Списъкът на заслужилите дарители на Яслите започва с името на известния
копривщенски благодетел хаджи Ненчо Палавеев. Натрупал имане от търговия и други
стопански дейности, той прекарва по-голяма част от живота си в чужбина. Но не
забравя родината. Даренията му са главно за родната Копривщица - за читалището, за
построяването на паметника на априлци в центъра на града, за гимназията, за
църквите, за благоустрояването на селището и т.н. Сред многото дарения за градове,
институции и организации, Н. Палавеев предоставя през 1926 г. и 20 хил. лв. за
Яслите.22

Следващото име в списъка е на Надежда Мюир, по баща Станчова - дъщеря на
известния дипломат, министър и министър-председател (1906-1908 г.) Димитър
Станчов. Самата Надежда е първата българка-дипломат и присъства на подписването

20 Годишен отчет на… за 1932 г., с.20.
21 Годишен отчет на… за 1923 г., с.18; Годишен отчет на… за 1926 г., с.21, 23; Годишен отчет
на… за 1928 г., с.27; Годишен отчет на… за 1932 г., с.19-20 и др.
22 Годишен отчет на…. за 1926 г., с.23.
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на Ньойския договор на 27 ноември 1919 г. Омъжва се за шотландския лорд
Александър Мюир. Член на дружеството, след заминаването си за Великобритания
продължава, вече заедно със своя съпруг, да подпомага финансово строителството на
новата сграда. И други представители на известната фамилия Станчови проявяват
съпричастие към делото на Яслите - Иван Станчов (син на Д. Станчов), М. Станчова
(негова съпруга).

Значим жест прави Стефан Панаретов (1853- 1931 г.)- виден деец от времето на
българското Възраждане, дипломат и общественик след Освобождението. В своето
завещание той оставя за дружеството 1000 щатски долара, получени през 1933 г. Това
не е единственото дарение на изтъкнатия общественик. Той завещава цялото си
състояние, възлизащо на около 5 млн. лв., в полза на развитието на националната
просвета и култура23. През 1937 г. дружеството получава крупни суми, завещани от
Поликсени Бошнакова (100 хил. лв. в пари и ценни книжа) и от Тодор Г. Иванов (50 хил.
лв.). Съпричастие към съдбата на децата проявява и известният публицист и
общественик Добре Ганчев (1854-1936 г.). Член на дружеството, той предвижда в
своето завещание 40 хил. лв. за Яслите.

 Завършването на новата сграда на Яслите през 1940 г. напълно изчерпва
средствата на дружеството. “Започнахме годината с широко, просторно здание и
никакви средства” - е записано в отчета за 1941 г. А децата за постоянно отглеждане са
250. В този критичен момент идват даренията на Елена Кудоглу в памет на съпруга й -
богатия тютюнотърговец и щедър филантроп Димитър Кудоглу (100 хил. лв.), на
Светослав Поменов (  100 хил.  лв.),  на Стефан Паяков ,  в памет на съпругата му (100
хил. лв.), от фирми, дружества и др.

 Безкрайни са списъците на благодетелите на дружество “Евдокия” . Сред тях са
проф. Александър Балабанов, представители на известната фамилия Гешови, богатият
пловдивски тютюнотърговец Атанас Куцоглу и съпругата му Станка, Адела Вайдтман,
Стефан Генев, Райна Мушанова и др. Форма на дарителство е и трудът на архитектите
Н. Лазаров, Й. Миланов, Ст. Белковски, М. Пушкаров, които безвъзмездно предоставят
своята квалификация и съвети при ремонтите и строежите; на лекарите, които обучават
момичетата в курса за бавачки, изнасят лекции и сказки.

Дружество “Евдокия” разполага и с приходите на три благотворителни фонда.
Първият е учреден през 1934 г. със средствата на Николачко Георгиев. От лаконичните
отчети на дружеството единствено личи, че той е бил негов действителен член. Умира
през 1934 г., като завещава на Българското дружество на Червения кръст голяма
сграда на ул. “Търговска” № 3 в столицата. Волята му е част от наемите да се
използват за болницата на Червения кръст, а друга- за Яслите. Фондът се управлява от
Управителния съвет на  БЧК и от 1935  г.  нататък дружество “Евдокия”  ежегодно
получава по 50 - 100 хил. лв.24

 Голямо дарение в полза на Яслите правят съпрузите Георги и Зоя Бръчкови.
Данните за тях отново са оскъдни.  Известно е,  че Г.  Бръчков е родом от Свищов и
умира на 17 април 1939 г. в София. Заедно със съпругата си завещават на дружеството
двуетажната си къща на ул. “Любен Каравелов” № 33, движимите си и недвижими
имоти в Софийско, Свищовско и Никополско, ценности и ценни книжа, парични влогове
и вземания. Желанието им е всички имоти да се продадат и със средствата да се
образува благотворителен фонд на тяхно име. Приходите да се използват за
издръжката на ясли за туберкулозно болни деца на бедни родители. Социалното
заведение да се нарича “Дом Зоя и Георги Бръчкови от Силистра - Детски ясли”.
Дарението се изчислява на ок. 1 670 715 лв.25

23 Годишен отчет на… за 1931 г., с.6; Годишен отчет на… за 1933 г., с.12; Енциклопедия
Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951. С., 2000, с.235-237.
24 Годишен отчет на…. за 1934 г., с.9-10; Известия на Българското дружество Червен кръст,
1937, № 6, с.27-28.
25 Годишен отчет на… за 1935 г., с.6; Годишен отчет на… за 1939 г., с.35-38.
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Смъртта на двегодишната им дъщеря Верка подтиква съпрузите Мария и Георги
Благоеви да направят няколко дарения в нейна памет. Те целят подпомагането на
бедни деца и  са за училищата “Тодор Минков” и “Патриарх Евтимий” ( по 25 хил. лв.),
за сиропиталище “Отец Пайсий”  (10  хил.  лв.)  в София.  Дарението за Яслите прави
Георги Благоев след смъртта на своята съпруга през 1937 г. и то възлиза на 25 хил. лв.
Фондът се образува и управлява от Министерство на народната просвета, а
дружеството получава приходи в размер на 900 - 1700 лв.26

Така без излишен шум и показност, хора с различни професии и образование,
принадлежащи към различни  социални групи на обществото дават своята дан в
благотворителната дейност по издръжката на Яслите. Защото са убедени в
истинността на думите на Спасителя, че “по-блажено е да се дава, нежели да се
взима”.

 Почитта към дарителите е неизменна морална норма за членовете на
дружеството. Техните имена ежегодно се публикуват в дружествените отчети, хората,
направили много за делото, се обявяват за почетни членове. Имената на най-щедрите
стоят изписани на мраморна плоча, в тяхна чест са наименовани залите в новите Ясли.
За да знаят и помнят всички, че съграденото е плод на техните усилия и материални
жертви. За да се даде пример на по-младите.

*  *  *

Накрая ако се опитам да резюмирам най-характерното в груповия портрет на
благотворителя бих казала,  че преди да е богат или беден,  високо или не толкова
добре образован, успял и известен или не толкова популярен, той е гражданин. И като
такъв носи съзнанието, че съдбата на бедните, на хората в нужда не е само грижа на
властта, било тя държавна или общинска, а е и лична отговорност на всеки член на
обществото.

26 Годишен отчет на…. за 1938 г., с.26; Годишен отчет на… за 1939 г., с.26; Енциклопедия
Дарителството, с. 101-102.



632

Параскева Николау

ПАРАСКЕВА НИКОЛАУ – „БЛАГОДЕТЕЛЯТ НА ВАРНА”

Тодорка Стоянова

Името на Параскева Николау не се среща в учебниците по история. В страната е
малко известен, но по-лошото е, че и във Варна името му се забравя, а паметникът му
пред църквата „Св. Никола” често е разрушаван от вандали. За голямата му роля в
живота на града говори фактът, че още през XIX век е наречен „Благодетелят на Варна”
- завещал на родния си град пари, за да се построи болница, в която да се лекува
тялото и църква, за да лекува душата. А нима би могло да се направи нещо по значимо
от това.

Кой е Параскева Николау? Информацията е много малко, а
другият проблем е, че голяма част от нея е неточна,
непроверена, недоказана, приличаща повече на леганда.
Затова си поставих задачата да се опитам въз основа на
наличните документи да дам една достоверна представа за
личността на този голям дарител на Варна. За съжаление
документите останали от него не са много. Запазено е само
едно писмо, написано от Параскева Николау през 1851 г., и
завещанието му от 1858 г. Косвени сведения ни дават и някои
архивни документи на гръцката митрополия и на гръцката
община във Варна от XIX  и началото на XX век, съхранявани в
ТДА - Варна. За личността му най-много говорят делата му –
построените и издържани изцяло с негови средства болница и

църква във Варна, помощите за бедни и сирачета, средствата за обучение на младежи
и др. благотворителност.

Самият Параскева Николау в завещанието си казва, че е християнин от
православно вероизповедание и е родом от Варна [1, с. 1]. Никъде не се посочва какъв
е етническият му произход, но цялата му кореспонденция е на гръцки език, а в края на
завещанието изисква то да се напечата в три гръцки вестника. Това ни навежда на
мисълта, че най-вероятно е от гръцки произход. Родителите му са Никола/я/ и
Василики, които по време на съставянето на завещанието през 1858 г. вече са
починали. Не знаем точно кога е роден, но може да се предположи, че е в края на XVIII
век. Вероятно в началото на XIX в., поради неизвестни причини и обстоятелства,
напуска Варна и се заселва в Одеса, Русия. Там се занимава с търговия и през 1823 г.
вече разполага с достатъчно средства и си купува къща в Одеса [1, с. 2]. Парите му,
както сам пише, не са наследени, а са негов „собствен придобитък”, съставен от негови
„собствени трудове и спестявания”, тъй като не е приел „нищо по наследство”. Става
„Почетен гражданин на град Одеса”. За себе си казва, че е неженен и бездетен и няма
наследници по права линия. Имал е трима братя /Христодула, Янули и Атанаса/ и
четири сестри /Анти, Параскевия, Домна и Елена/. От тях само сестрите му Анти и
Параскевия имат деца и внуци [1, с. 1-2].

Интересна е средата, в която се движи в Одеса и хората с които контактува.
Свидетели на завещанието са почетните граждани на Одеса търовците Павел Павлов
Праклиди, Лука Емануилов Склири и Константин Николаев Палаузов, лекарят Дмитрий
Константинов Далас и протоиереят Йоан  Родостати. За попечители на завещанието
той определя Иван Дума, който е гръцки поданик, Иван Спирдонов, Мавро и Крион Поп
Николови. От всички тях най-известен в България е Константин Палаузов – роден в
Одеса, син на Николай Ст. Палаузов, завършил право в Новорусийския университет,
член на Одеското българско настоятелство и изпълнител на завещанието на Васил
Априлов [15]. Дмитрий Константинов Далас е известен одески лекар. Останалите, ако
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съдим по имената, са с гръцки произход. Всички те са богати хора, които без да
принадлежат към тогавашната руска аристокрация, заемат значимо място в живота на
обществото.

Параскева Николау никога не прекъсва връзката с родния град Варна. Той води
редовна кореспонденция със старейшините на града, от която, за съжаление, е
запазено само едно писмо от 21 юни 1851 г. [2]. То е преведено от гръцки на български
от доц. д-р Владимир Василев[3]. Адресирано е до Варненския митрополит Порфирий и
варненските старейшини. В него Параскева Николау ги уведомява за намерението си
да построи болница в родния си град. Много интересно е началото на писмото, в което
пише за намерената антична плоча, доказваща,  че Варна е древния град Одесос. Тази
плоча е била намерена на 23 март 1851 г. в къщата на арменеца Хаджи Аркел Оглу [4,
с. 9-10] и с писмо от 26 май Параскева Николау е бил уведомен за това. Оценявайки
значението на този паметник, той дава подробни указания как да се постъпи, за да се
съхрани и да се постави на видно място в града [3].  Става ясно,  че П.  Николау е бил
своевременно запознаван с всички по-важни събития, с проблемите на града и е
помагал и със съвети и финансово за тяхното решаване.

В Завещанието, което пише на 30 януари 1858 г., определя как да се разпредели
богатството му. Почти всичко, което има, е предназначено за благотворителност.
Парите, които разпределя, възлизат на 247750 сребърни рубли - значителна за
времето сума. От тях ¾ /182600 ср.р./ са предназначени за раздаване на бедни и
сираци, за църкви, манастири, болници, сиропиталиша, училища и университети в
Русия, Гърция и Варна, 4800 ср. р. са за погребението му и за кинотафия във Варна, а
за близките и роднините му е предназаначена сумата от 60350 ср. р. [1]. Според начина
на използването им, парите по завещанието можем да разделим на две групи – такива,
които да се използват непосредствено и други, които да се вложат в банка и да бъдат
неприкосновени, а само лихвите им да се теглят за издържане на определени в
завещанието лица и институции.

Параскева Николау е бил добре запознат с здравната обстановка във Варна и е
осъзнавал  острата необходимост от откриването на гражданска болница. В средата на
XIX век санитарно-хигиенните условия в града са лоши и заболеваемостта е висока.
Масово се разпространяват епидемии, особено по време на войните, в които Варна
играе ключова роля. Те отнемат живота на хиляди мирни граждани. Турската военна
болница и карантинната служба са крайно недостатъчни, за да осигурят предпазване
на населението от епидемии и лечение на болните. Лекарите в града са малко, но дори
и те са недостъпни за бедните слоеве и повечето хора разчитат на народните лечители
[18].

Съгласно статия 18 от Завещанието на Параскева Николау двадесет и пет
хиляди сребърни рубли са предназначени за построяване и обзавеждане на болница с
дванадесет стаи за преглеждане и лечение на „болни, сирачета, престарели и
умалишени”. Болницата трябва да се изгради на мястото на църквата „Пророк Илия”. За
надзиратели на болницата той определя Панчо Георгиев, Василий Сулина, Евстатий
Карагьозоглу и Стефан Теофанов1.

Съзнавайки, че болницата не би могла да функционира без средства, дарителят
предвижда в статия 19 сумата от 80000 ср. р., които да бъдат вложени в Московския
възпитатален дом или в друга банка и само годишната лихва да се дава за издръжка на
болницата – за „лекар, разни лекове и необходимите хора за слугуване на болните”.
Управлението на тези средства трябва да се осъществява от трима инспектори,
избирани от по-първите граждани на Варна и с условие между тях да бъде един от
роднините на Параскева Николау. Те имат задължението да получават тази лихва и в
началото на всяка година да се отчитат за изразходваните средства пред събрание на
местните архиереи, свещеници епитропи, градски старейшини и по-първи граждани [1,

1 Имената на дарителя и на лицата, посочени в завещанието се срещат в различна
транскрипция при различните преводи.
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Иконата на Св. Николай
върху стената на

църквата

с. 7-8]. Към тази сума в последствие е трябвало да се добавят и лихвите върху сумата
от 20000 ср.р., предвидени в статия 20 от завещанието.

Повече указания относно построяването на болницата
намираме в писмото на Параскева Николау от 21 юни 1851 г.
Според него трябва да се купи едно място, което да се огради.
В единия край да се построи малка къщичка за пазач, който да
пази закупените материали и да започне да се грижи за
градината. Сградата трябва да бъде с десет-дванадесет стаи
за болни,  а отделно,  близо до нея да има къщички за лекаря,
друга за аптекаря и аптеката, за кухня и близо до нея за
готвача, перачката и слугите. Към болницата, според него,
трябва да има и склад, в който да се пазят необходимите за
болните облекла, дюшеци, чаршафи, кревати и др. вещи.

Параскева Николау отделя специално внимание на градината, която да е място за
разходка на болните. В нея да се засадят различни дървета и най-вече черници, чиито
листа могат да се използват за отглеждане на копринени буби, които да носят доход за
болницата [3]. Освен за болница, Параскева Николау завещава на родния си град пари
за издигане на църква на името на „Свети Николай”. Този светец е особено почитан от
дарителя. Според една легенда, която се разказва във Варна, по време на буря в
Черно море Параскева Николау отправя молитва към светеца и обещава, че ако се
спаси, ще му издигне храм. Още през 1851 г. в известното ни писмо той споделя идеята
си да построи малка църква към болницата. По-късно това е рагламентирано и в
завещанието. Съгласно 26 статия, 50000 ср. р. са предназначени за направата на
църква във Варна на името на Св. Николай. Тя трябва да е със сводове, каменна или
тухлена и да се строи едновременно с болницата. Настоятелите на болницата трябва
да отговарят и за строежа на църквата. Параскева Николау е предвиждал църквата да
се построи в съседство с болницата и да е свързана с нея. Посочено е, че трябва да се
построи и квартира за свещеника и камера с желязна врата и прозорци, където да
заседава настоятелството и да се съхранява документацията и касата [1, с. 10-11]. В
последствие, поради неизвестни за нас обстоятелства, към болницата е изграден
малък параклис „Св. Илия”, а църквата е посторена на друго място, отдалечено на
около 500 м.

Далеч от Варна, Параскева Николау е искал поне символично да присъства в
родния град. Затова той предвижда сумата от 1300 ср. рубли за кенотафия в притвора
на църквата „Св. Николай, която да се състои от мраморна плоча и мраморен стълб [1,
с. 12].

В завещанието си той отделя значителна сума за гръцкото училище във Варна. И
тези средства са разделени на две части - 500 рубли е трябвало да се изпратят
незабавно за необходимите потребности на училището /статия 22/, а другата, по-
голяма сума, от 10000 рубли е предвидено да бъде внесена в банка и само лихвите да
се дават на инспекторите на училището  за неговите разноски, като дават отчет за
приходите и разходите /статия 21/[ 1, с. 9].

Тук трябва да уточним, че по времето когато Параскева Николау пише своето
завещание, във Варна има само гръцки училища. Българското училище е открито едва
през 1860 г.

Дарителят се е грижил за училището още приживе. В писмото до варненските
старейшини той съобщава, че изпраща 3000 гроша за покупка на книги за училището.
Със завещанието си му осигурява средства и когато вече няма да е между живите.

Хиляда рубли са предвидени и за църквата на манастира „Св. Константин” край
Варна /статия 23/. Те трябвало да се използват за поправки в нея [1, с. 9].

Съгласно 24 статия 1500 ср. р. са предназначени за оженване на сирачета от
Варна [1, с. 10].
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Дарителската болницата „Параскева
Николау”

Други средства, макар и непряко също са предназначени за варненци. Така
например, в статия 25 се предвижда лихвите от 10000 ср. р да се получават от
университета в Атина „за ежегодишни подаръци на двама бедни ученика” като за
предпочитане е да са негови съотечественици [1, с. 10].

Не можем да кажем, колко варненски деца са получили образование
благодарение на тези средства. Известно е единствено името на Костас Варналис –
известния писател, родом от Варна.

Не малка е сумата, която получават варненските наследниците на Параскева
Николау – деца и внуци на сестрите му Параскевия и Анти. Тя възлиза общо на 39150
ср. р. Като имаме пред вид броя на наследниците, съгласно един списък, то всеки от
внуците на сестрите му получава около 1000 ср. р. [16]

Параскева Николау умира на 14 юли 1862 г. в Одеса [1, с. 21]. След неговата
смърт имуществото му възлиза на 262936 р. 33 к., т.е. повече от очакваното. В
изпълнение на волята на дарителя, значителна част от тази сума идва във Варна за
построяване и издръжка на болницата, на църквата „Свети Никола”, за гръцкото
училище, за друга благотворителност и като подаръци за роднините му.

От писмото, писано през 1851 г., става ясно, че той самият започва уреждането
на болницата и кореспондирайки с варненските първенци, избира мястото й. Как се
развиват нещата до неговата смърт не знаем.

През 1853-1856 г., се води поредна Руско-турска война, известна като Кримската
война, в която Варна играе ключова роля. Това, вероятно, забавя изграждането на
болницата. След Кримската война във Варна се разрастват занаятите и търговията,
засилват се връзките с чужбина. Градът се издига като най-важното турско пристанище
на Черно море, а през 1866 г. е открита и първата ж.п. линия, която свързва Варна с
Русе.

Броят на населението нараства като се засилва българският елемент.
Великденските събития от 1860 г. дават отражение и във Варна и на 11 май в града се
създава българска община, която по-късно създава свое училище и църква.
Българското население не само във Варна, но и в цялата епархия се обявяват в
подкрепа на И. Макариополски и се отделят от Цариградската гръцката патриаршия,
отказва да плаща данъци на гръцкия митрополит. Тези събития поставят в
изключително тежко финансово положение гръцката митрополия. В писмата си до
Цариградския патриарх Варненският митрополит Йоаким постоянно се жалва от липса

на средства [6, с. 245-247].
Точно в този момент от Одеса пристигат
средствата по завещанието на Параскева
Николау. Тъй като изпълнителите на
Завещанието и надзирателите на болницата,
определени от дарителя, са гърци, Гръцката
митрополия започва да се меси в делата по
изпълнение на завещанието, като се опитва да
отклони средствата предвидени за строежа на
болницата. Българите, които смятат, че
дарението е за всички варненци, а не само за
гърците, настояват за стриктно изпълнение на

Завещанието. Строежът на болницата, въпреки наличната голяма сума, върви бавно.
От едно писмо на варненския митрополит Йоаким до Цариградския патриарх става
ясно, че през 1867 г. сградата още не е готова. В решаването на проблемите се
намесват руският консул във Варна – българинът Никола Даскалов и руският посланик
в Цариград граф Игнатиев, тъй като П. Николау е руски поданик; турското правителство
и Цариградската патриаршия [6, с. 315]. Не можем да кажем с точност кога започва
строежът. Плочата поставена над входа на сградата, посветена на дарителя датира от
лятото на 1861 г., т.е. от преди смъртта на П. Николау [5]. През 1869 г. болницата е
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Изображение на ктитора
Параскева Николау

в храма „Св. Николай”

завършена и е открита на деня на „Свети Илия”, на когото е посветен и болничния
параклис [5]. Първият пациент е приет на 8 ноември 1869 г. [7].

През първите десетилетия след създаването си до 1906 г. болницата е
стопанисвана от Гръцка църковна община във Варна. Управлението на болницата е
регламентирано от правилник. Първият правилник за вътрешния ред в болницата е
приет през 1875 г. на общо събрание на старейшините от Варненската гръцка община и
е отпечатан на гръцки език в Цариград. В него се определят управлението на
болницата, съгласно завещанието, правата и задълженията на отделните категории
служители – лекари, аптекар, болногледачи и слуги, както и на самите болни. В
болницата се приемат всички нуждаещи се, независимо от тяхната народност и вяра.
Лечението се извършва от дипломирани лекари, които, освен лечебни функции,
изпълняват и организационно-стопански и контролни [8].

За издръжката на болницата ежегодно пристигат пари от Одеса – лихвите от
вложените в Руската Господарствена банка средства, съгласно статия 19 от
завещанието. Сумата, изпратена за 1870 г., възлиза на 10000 сребърни рубли [10].
Болницата получава доходи и от своите имоти – от болничните лозя, от болничния
параклис и др. За управлението им към болницата има назначен надзирател, който
изпълнява ролята на иконом (домакин) и представя ежемесечни и годишни отчети. В
началото на всяка година настоятелите на болницата се отчитат пред Общо събрание
как са изразходени средствата. Тези документи са частично запазени и се съхраняват в
Държавен архив Варна. За съжаление повечето са на гръцки език и не са преведени,
което затруднява използването им [11]. Средствата за издръжката на болницата не са
малко, което е позволява нормалното й функциониране. В същото време, бюджетът й
се е утежнява от факта, че служителите й живеят и се хранят в нея [12, с. 4].

След Освобождението болницата продължава да работи като дарителска със
средствата от Завещанието и отговаря на изискванията за третокласно лечебно
заведение, съгласно българските санитарни закони. Оценката, която се дава за
работата в нея е много добра. Посочва се, че както помещението, така и персоналът,
отговарят напълно на предназначението си. [9, с. 104]. През 1888 г. е приет втори
правилник на болницата, който не се различава съществено от първия [13, с. 38].

Като лекари в болницата от създаването й до 1904 г. последователно работят
Орести Фундуклу, Василаки Пападопулу, Батиста Валинда, Петър Кувара, Константин
Трано, Флори Флори, Михаил Ксанто [9, с. 105].

В началото болницата функционира само с 13 легла и в нея, съгласно
завещанието, се прехранват старци и сираци. По-късно настоятелството взема
решение тя да изпълнява само болнична дейност и леглата се увеличават на 23. Броят
на болните, които се лекуват в дарителската болница, постепенно се увеличава и от
212 души през 1870 г. достигат 537 души през 1902 г.
[9, с. 105]. Болните са от различни народности: турци,
гърци, руси, англичани, финландци, власи, арменци,
татари, араби, албанци. До Освобождението броят на
българите не е голям [7, с. 401]. Този пъстър състав
можем да обясним с факта, че във Варна, като
пристанищен град, пристигат много чужди кораби и
болните моряци, са лекувани в болницата „Параскева
Николау”. Мъжете, приемани за лечение, са
значително повече от жените. Диагнозите са много
разнообразни: туберкулоза, дизентерия, треска,
пневмония, аневризма, сифилис и др. [7, с. 401].

С пари от Завещанието на Параскева Николау през 1865 г. е завършена църквата
Св. Николай. Тя е единствената варненска църква, построена със средства само на
един човек. В притвора на църквата е изобразен дарителя П. Николау.
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Църквата е масивна каменна сграда. В сегашната централна част на храма откъм запад
е имало отделен вътрешен притвор, а отвън, между колоните на запад, се е намирал
паметникът на Параскева Николау. Не е известно кога точно е осветен храмът и кога е
отслужена първата литургия. Не е документирано и кога е направен иконостасът.
Единственото сигурно е, че е донесен готов в черквата, а иконите в него са дарени или
реставрирани от заможни миряни.

В началото на XX век българското население във Варна нараства значително.
Конфликтът между българите във Варна и гръцката църковна община се засилва.
Правят се опити да се изземе от гърците управлението на болницата „Параскева
Николау”,  църквата „Св.  Николай”  и другите гръцки учреждения.  С остра статия срещу
порядките в болницата излиза д-р Флори Флори, бивш лекар в нея. [19]. Той
изобличава болничното управление в корупция, лично облагодетелстване, липса на
достатъчно грижи за болните, липса на надзор при раздаване на лекарствата, лошо
водене на документацията, липса на модерна апаратура, лоша хигиена и др. Тази
публикация на д-р Флори предизвиква проверки в болницата през 1903 и 1904 г., които
установяват незадоволителна отчетност и пропуски при воденето на болничната книга
[12, с. 4].

Варненският гръцки владика и Цариградската патриаршия се противопоставят на
исканията на българите. Те използват гръцките учреждения, за да пропагандират
идеите на панелизма.

Изострянето на гръцко-българските отношения в града имат своя връх през
лятото на 1906 г., когато във Варна пристига новият гръцки митрополит Неофит.
Българите, организирани от дружество "Родолюбец", не допускат владиката да слезе
на пристанището. На следващия ден, 4 юни, е превзета църквата "Св. Николай". На
девети юни в нея е отслужена и първата българска литургия.

На 10 юни 1906 г., след митинги срещу управлението на гърците, и болницата
преминава към Варненската градска община. До избирането на ново настоятелство,
управлението й е поето от временен комитет, в който влизат д-р Фарашев, д-р
Карамихайлов, и М. Савов, представител на наследниците на П. Николау, който по-
късно се отказва. Новоизбраният представител на наследниците, Иван П. Георгиади,
също отказва да заеме мястото [14, с. 19].  Така до 1908 г. болницата се управлява
само от двама души. Гърците саботират дейността на болницата. В резултат на
действията им  парите, които идват от Русия за издръжката на болницата, спират. Това
затруднява извънредно много работата в нея. Всички опити да се възстанови
финансирането със средствата от завещанието завършват с неуспех. Болницата
разчита на помощтта на Варненския Окръжен съвет, на държавата и на частни
дарители, но тези средства са крайно недостатъчни. Половината от тях са за заплати
на персонала, а останалите – за храна, лекарства, облекло, отопление, осветление,
канцеларски и т.н. [14, с. 19]. Налага се съкращаване на служители. Намаляват се
заплатите, които и без това не са големи. От 1909 г. се взема решение да се приемат
само по 10 болни, но въпреки това парите не стигат. От 1 юли 1909 до началото на 1910
г. болницата временно не приема пациенти [14, с. 44-46].

Всички тези трудности са свързани най-вече с липсата на пари за издръжката й.
Това само доказва далновидността на дарителя Параскева Николау, който, знаеейки че
без средства болницата не може да работи, е предвидил в завещанието си средства за
издръжката й.

След 1910 г. болницата „Параскева Николау” функционира като Градска болница
и се обслужва от варненските общински лекари. През 1918 г., след половин вековна
дейност, тя престава да съществува като такава. В нейната сграда се помещават
различни институции: сиропиталище, военен лазарет за френски и италиянски войски,
курортен дом, арестантско помещение, склад за бракуван болничен материал,
амбулатория за санитарни прегледи, венерически диспансер. През 1925 г. тук е открита
Противобясна и бактериологическа станция, прерастнала по-късно в Санепидстанция и
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Храмът „Св. Николай” във Варна

Паметник – кенотаф
на Параскева Николау

в ХЕИ. В пристройка към сградата през 1927 г. е открит първият Общински майчин дом
във Варна.

След 1906 г. църквата „Св. Николай” се стопанисва от Варненската митрополия.
През 1925 г. църковното настоятелство взема
решение църквата да бъде снабдена с отделни
помещения за кръщелна, канцелария за църковното
настоятелство, стая за прислужниците, маза и пр. За
целта е поканен архитект Франгя, който прави проект.
Той предвижда да се изпълни и съгради тогавашният
притвор, представляващ само "една колонада без
покрив" Строителството се провежда на три етапа,
като вторите два са допълнителни идеи. Най-напред,
към 1929 г., се завършват мазата, кръщелната и
канцелариите. След това църковното настоятелство

решава и възлага нов проект, като прави хор-балкона. Накрая е издигната
камбанарията. Работата по дострояването на храма продължава над 10 години и
завършва към средата на 30-те години на ХХ век [17].

Съгласно искането на дарителя в западната
част е изграден кенотафен паметник на Параскева
Николау. Той представлява квадратна основа на
стъпала и обелиск в стил Арнолдо Цоки, разположен
под каменен покрив - балдахин, поддържан от четири
каменни колони. През 1925 г., по време на ремонта на
църквата е разглобен. През 1928 г. някой открадва
частите на паметника. Вдига се голям шум, става
общоградски въпрос и след време една сутрин хората
виждат частите върнати и подредени в двора на
черквата. Този инцидент ускорява и строителните
работи, а и по-бързото сглобяване и възстановяване
на паметника, който сега е в южната част на храма.
Единият надпис е в памет на „родолюбеца Параскева
Николов”, а другият е посветен на един от
изпълнотелите на завещанието Панко Георгиев.
Датирани са от 5 юли 1866, но вероятно са направени след ремонта на мястото  на по-
старите гръцки надписи.

Храмът дълго време не е бил иконописан и стените му са бели. Едва през 1961 г.
екип, ръководен от професорите Никола Кожухаров и Димитър Гюдженов, рисува
стените и прави храма такъв, какъвто е днес.

Храмът "Св.Николай" е единственият морски храм в България. През 1927 г.
двамата капитани, бивши членове на настоятелството - Купов и Манолов, вземат от
храма иконата на свети Николай и я отнасят на Божи гроб, освещават я и я връщат. С
този акт е потвърдено окончателно званието "морски" на храма и той е записан в
църковните регистри като такъв. Тук преди 9 септември стават и клетвите на
варненските моряци [17].

През есента на 2000 г. по идея на Димитър Стайков, дългогодишен механик в
БМФ и със съдействието на морските институции до входа на храма е поставен още
един символ на морячеството - корабна котва. Тя е снета от кораб „Богдан” преди да
бъде предаден за нарязване.

Днес сградата на болницата „Параскева Николау” и на църквата „Св. Николай” са
едни от символите на Варна, които напомнят за големия дарител – „Благодетелят на
Варна” Параскева Николау.
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НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ – ПРЕВОДАЧ, ИЗДАТЕЛ И ПИСАТЕЛ

Катя Сулинаджиева

Името, творчеството и обществената деятелност на Николай Вранчев са
известни на по-възрастните поколения лиратуроведи, преводачи, издатели и просветни
дейци. Но за мнозина съвременници той е неизвестен и непознат. Разбира се паметта
за него като творец и интелектуалец е най-силна в родния му край. Но смятам, че
високо образованият и интелигентен родопчанин е значим не само за Родопите, където
е роден, за София, където преминава голяма част от живота му, но и за националната
ни култура.

В контекста на настоящата научна конференция ще се опитам да привлека
вниманието ви върху личността на Николай Вранчев  и неговите заслуги като преводач,
издател и писател. Роден е на 20 януари 1882 г. в будното занаятчийско селище Устово
(днес квартал на град Смолян), където според признанията му е „прекарал златния сън
на своето детство и юношество”1 Баща му Вранчо Хаджичонев (Хаджицонев),  най-
малкият син на хаджи Чоню,  е сподвижник на Петко войвода и изявен деец на
Македоно-Одринското революционно движение в Устово. Майка му Мария Хутева е
представител на един типичен трудолюбив и силно религиозен род от съседното село
Райково.

Едва пет годишен Вранчев започва да посещава училищни занятия, на седем е в
звукарското отделение, а по-късно е ученик при екзархийския учител Йордан Николов.
Възпитаникът на Солунската гимназия по-късно е негов преподавател по български
език и оставя трайни спомени у любознателният ученик. Основното си образование
Николай Вранчев завършва в трикласното училище в Чепеларе. По-високи знания
бъдещият преводач и издател получава в класическия отдел на известната Пловдивска
мъжка гимназия. Именно тук Вранчев среща Димитър Благоев (Дядото), който му
преподава руски език и оказва силно влияние за формирането на обществените му
възгледи и културни интереси.

Веднага след завършването на гимназията Николай Вранчев за кратко е учител
в с. Грамаде (Станкедимитровско), а през 1903 г. е приет за студент в Историко-
филологическия факултет на Софийския университет, специалност българска
филология.  След освиркването на цар Фердинанд по време на студентска
демонстрация през януари 1907 г. университетът временно е затворен и Вранчев
заминава за Германия. В Дрезден той посещава университетски курсове по литература
и философия, а в Лайпциг завършва висшето си образование. Пребиваването му в
Германия и получената завидна за времето подготовка по класическа литература
определят по-нататъшните му интереси като творец, книжовник и преводач.

Завръщайки се от чужбина Вранчев е назначен за учител по литература в
Одринската гимназия „Д-р Петър Берон”, а по-късно в българската духовна семинария в
Цариград, където работи до началото на Балканската война. През учебната 1914-1915
г. е учител в  Педагогическото училище в Севлиево, а една година по-късно – в
Пловдивската мъжка гимназия. В Пловдив Вранчев учителствува до 1919 г., когато
главно заради политическите му убеждения и участието му в железничарската стачка е
„уволнен завинаги” като учител.

Останал без работа, той се посвещава на активна обществено-политическа
дейност. Нескрито пропагандира левите си убеждения, държи речи в защита на Руската
революция, организира акции за събиране на помощи за бедстващите хора от
Поволжието, урежда литературни четения за граждани и ученици. В свободното си
време Вранчев все по-задълбочено се взира в учебните програми по литература,

1 Вранчев, Н. „Моят живот” – автобиография, личен архив, с. 1
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анализира наличните помагала за учениците. Отлично владеещ старогръцки и
латински, свободно ползващ английски, немски, руски и френски език той констатира
неточности в голяма част от преводите на световни класически произведения. В
учителската си практика установява, че много от образците, които присъстват в
учебната програма не са преведени на български език, а учениците проявяват интерес
и желание да опознаят световната класика и творчеството на нейните автори.
Провокиран от потребностите на българското училище, все по-често припомняйки си
напътствията на своя учител по литература от Пловдивската гимназия Йордан Николов:
„Четете, четете странична литература, защото тя много ще ви даде”, Николай Вранчев
се отдава на активна преводаческа дейност. „При това положение на нещата, споделя
той, започна своя живот „Ралица”2. В  края на 1916 г. започва т.н. „пловдивски период”
на изданието, който продължава до началото на 30-те години на ХХ в., когато Вранчев
напуска окончателно града.  От този период са отпечатани 10 книжки.

По настояване на писателя Тодор Влайков и с активното съдействие на Христо
Караманджуков3 през 1929 г.  Николай Вранчев е назначен за окръжен училищен
инспектор в Смолян. За непълни две години по негова инициатива са въведени редица
новости в областта на образователното дело в района: издига се ролята и авторитета
на училищните настоятелства, разкриват се безплатни ученически трапезарии,
организират се методически конференции за повишаване на културното и
професионално равнище на местното учителско съсловие.

През 1930 г., по заповед на тогавашния министър на народното просвещение
Александър Цанков Николай Вранчев е уволнен като „неудобен за властите”.
Протестните писма на писатели, журналисти и учители до Министерството на
просвещението остават без последствия. Наклеветен и обиден от случилото се
Николай Вранчев напуска Родопите и се установява в София, където изцяло се
посвещава на преводаческа, издателска и  писателска дейност. Николай Вранчев
живее в къщата на известния български литературен критик д-р Кръстю Кръстев (ул.
„Аспарух” № 67), където дълги години общува с  литературния кръг, формиран около
списание „Мисъл”, чийто редактор е д-р Кръстев – Пенчо Славейков, Пею Яворов,
Петко Ю. Тодоров, по-късно и Добри Немиров и др. От 1933 г. до 1940 г. тук се
помещава и редакцията на вестник „Родопска мисъл”, списван от Анастас Примовски.
Николай Вранчев активно сътрудничи на изданието и поддържа рубриката „Родопска
култура”.

Николай Вранчев става известен преди всичко чрез издаваната от него
ученическа библиотека „Ралица”.  Първите стъпки на това „помагало при изучаване на
литература” прави в Пловдив през декември 1916 г., когато излиза първата книжка –
трагедията „Перси” на Есхил в превод от старогръцки на Николай Вранчев. Изборът на
произведението не е случаен. „По това време липсваше такъв превод, споделя
Вранчев,  пък и дейността ми бе приета радушно от учители и вещи лица, които ме
поощриха като споделиха, че починът ми е навременен и полезен”.4 Трудностите
съпътстват издаването на поредицата - смутното време на Първата световна война,
липсата на хартия, прекомерната заетост на печатниците, оскъдните финансови
средства (Вранчев сам осигурява плащанията за отпечатването), но въпреки това тя
излиза в продължение на 30 години. Втората издадена книжка е „Най-хубавото от
„Песен за Ролана”, след това са отпечатани: „Крал Лир” (поради изчерпване на превода
на Трифонов), „Чайлд Харолд”, (поради липса на превод до момента), следват най-
хубавото от „Илиада” и най-хубавото от „Одисея” и т.н. и т.н.

„Ралица” е предназначена за учениците от горния курс на обучение с цел да
събуди интересът им към световните класически произведения и творчеството на

2 Пак там, с.4
3 Христо Караманджуков (1876-1952) – революционер, деец на ВМОРО, общественик и
книжовник)
4 Вранчев, Н. „Моят живот” – автобиография, личен архив, с. 4
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техните автори. Стремежът на издателя е да утвърди у младите читатели  и обич към
българското, родното слово. Превеждайки и публикувайки образци на световната
класическа литература, Николай Вранчев се надява да отклони ученическата
аудитория от „булевардната”, „хайлайфна” литература, която по това време се
предлага на пазара от редица български издателства.

За няколкото десетилетия, през които излиза поредицата, са отпечатани  близо
50 заглавия в превод на Николай Вранчев от старогръцки, френски, английски и
италиански. Вранчев споделя: „през цялото време работех с оригинала в ръка, стремях
се да предам чуждото творение  на прост, чист, ясен и разбран български език, с по-
малко чужди думи и форми, на звучна и лека българска простонародна реч”.5

Библиотека „Ралица” заема важно място в живота на Николай Вранчев. Сам той
изповядва: „Ралица” има съдбовно значение не само за моя живот, но и за моето лично
творчество. Аз свързах живота си с нея като с живо същество. Тя ми бе вярна винаги и
никога не ме остави без опора. За нея жертвах служебно поприще и материални
интереси, както и щастието на обикновен човек, що има той от дом и челяд. Тя насочи
към себе си моите сили и стремежи към творчество, но благодарение на нея можах да
задоволя и своя копнеж за лично творчество”6.

Поредицата излиза в три направления, подсказани до известна степен от
преподавателската дейност и литературни интереси на Николай Вранчев:7

Първото – преводи на цели литературни произведения – трагедиите „Перси” и
„Прикованият Прометей” на Есхил,  „Крал Лир”, „Макбет”, и „Хамлет” на Шекспир,
поемите „Чайлд Харолд”, „Дон Жуан” и „Манфред” на Байрон, комедията „Тартюф” на
Молиер, трагедията  „Едип цар” на Софокъл,  първа част на драмата „Фауст” на Гьоте,
”Ад” на Данте Алигиери и др. , повечето в превод от оригинал.

Второто – преводи на отбрани глави или песни от отделни творения, под
заглавие „Най-хубавото”, които представляват интерес не само за учениците, но и за
широк кръг читатели – най-значимото произведение от френската литература „ Песен
за Ролана”, поемата „Енеида” от Вергилий, романът „Дон Кихот” от Сервантес, избрани
песни от „Илиада” и „Одисея” на Омир.

Третото – студии и изследвания за видни български поети и писатели,
придружени с отделни техни творения – „Поезията на Христо Ботев”, „Лириката на Иван
Вазов”, „Поезията на Петко Славейков”, Пенчо Славейков, Любен Каравелов и др.

Най-високо са оценени естетическите пояснения, литературните бележки и
анализи за произведението и неговият автор, които съпровождат всяка издадена
книжка. Вранчев прави свои тълкувания и характеристика на героите, съпоставя
личното си мнение с това на други преводачи и литератори и по този начин представя
пред читателите различните гледни точки. Поредицата веднага е забелязана от
българската литературна критика и преводаческа общност. Появяват се отзиви и
оценки, съпоставяне с утвърдили се вече издания за преводна литература като:
„Всемирна библиотека на Паскалев (1910 – 1931);  „Знание” (1934 – 1941) на Г. Бакалов;
„Библиотека за самообразование” на Ст. Атанасов (1906 – 1931); „Златни страници” на
Д. Маджаров и др.

Отделните издания на библиотеката „Ралица” са белязани със знака на
издателствата: „Стопанско развитие”, „Братя Миладинови” и „Костов А.Д.” в София.
Най-ревностните й разпространители са самите учители, които оценят достойнствата и
ползата на поредицата в непосредствената им работа с учениците, както и книжарите,
които се стремят винаги да разполагат с отделните й книжки, защото са най-
предпочитаните и търсени от читателите. Министерството на просвещението издава

5 Пак там, с. 14
6  Пак там, с. 19
7 „Николай Вранчев (1882-1953) – био-библиографски указател”, Окръжна библиотека –
Смолян, 1984, с. 9-10
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специално окръжно под № 4183 от 21 януари 1922 г., с което одобрява излизане на
поредицата.

Българската преводаческа общност дава най-висока оценка на преводите на
Николай Вранчев на двете Омирови произведения „Илиада” (1938 г.) и „Одисея” (1942
г.).  Някои литературни критици ги определят като „най-сполучливите и точни за
момента, отличаващи се с чист, благозвучен и гъвкав български език”, а  Крум
Димитров , главен инспектор по класически езици при Министерството на
просвещението споделя, че  „Вранчевият превод на „Илиада”  е най-честит да бъде не
само първенецът по време, но и истински Херкулесов подвиг”. Недьо Горанов, един от
най-добрите и плодотворни български преводачи за онова време пише: „Подвигът на
Вранчев по отношение на „Одисея” е значителен принос в нашата преводна
художествена литература”. От изключителна важност е и мнението на известния
журналист и интелектуалец Борис М.  Вазов,  който през първата половина на ХХ в.  до
голяма степен формира общественото мнение и българския културен живот. През 1942
г., на страниците на престижния вестник „Мир”, тои публикува статия, в която определя
Вранчев за един от най-добрите професионално специализирани преводачи от
модерен тип в следосвобожденска България, а преводите му от немски на Шилер и
Гьоте – за достойни да се съизмерват с тези на Теодор Траянов и Гео Милев.

В периода 1922 -1947 г. Вранчев сътрудничи на почти всички периодични
издания, които излизат по това време. Във  вестниците „Родопска мисъл”, „Висини” и
„Красногор” дълги години води отделни рубрики, публикува стотици статии и оставя
завидно публицистично наследство. В този период издава и втора своя поредица -
„Забава и поука” (1924-1943) , в която публикува преводна художествена литература за
по-широк кръг читатели – избрани световни приказки, романи за пътешественици и
изследователи и др.

Заниманията с антична литература и европейска класика събуждат у Вранчев
стремеж и към лично творчество. За разлика от преводаческото му дело, личното му
творчество не е обемно, но достатъчно, за да разкрие таланта му на добър пътеписец и
вещ майстор  на разказа. В съкровищницата на българското литературно наследство
оставя две сбирки с разкази и пътеписи „По висините на Родопа” (1930) и „У дома”,
както и книгите „Писма от Средня Родопа” (1935), посветена на красотите на родния му
край  и „Там где лимоните цъфтят”, резултат от обиколките му в Гърция и Беломорието.

Николай Вранчев проявява особен интерес към българското народно творчество.
Облечен в спортния си голф и туристически обувки, с раница на гърба, с тетрадка в
едната ръка, а тояга в другата, той често обикаля Родопската област, различни селища
в страната и Беломорието, за да записва български народни песни, приказки и легенди.
Грижливо проучва и записва творческите биографии на народни певци, свирачи и
разказвачи, тълкува българското фолклорно богатство. Събраните от Николай Вранчев
родопски песни през 1939 г. се обнародват в том ХХХІХ на СбНУ.

Вранчев е и активен член на Българското народоучно дружество към БАН.
Лекциите му за българският фолклор, за родопските народни песни, традиции и обичаи,
за местните говори и пр. се посрещат с интерес от ученици, студенти и представители
на

българската научна мисъл, които го ценят като вещ познавач на родопския бит и
култура, традиции и местни народни говори.

Николай Вранчев умира в София на 14 февруари 1953 г. Тъжното събитие е
отбелязано с дълбока скръб и уважение от най-видните представители на българската
литература, обществени деятели и родопчани.

В заключение бихме могли да кажем, че с преводаческата си и литературна
дейност Николай Вранчев има заслуги за развитието на образователната програма по
български език и литература. С перфектните си анализи на произведения и автори,
изучавани в гимназиялния курс на обучение той изключително много помага за
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развитието на анализаторските способности на учениците и по този начин провокира
техния интерес към литературното творчество.

В жизнения си път Николай Вранчев не създава свое семейство, не оставя
поколение, на което да завещае плодовете на своя живот и творчество. Но най-
близките му приятели и роднини грижливо пазят и съхраняват през годините различни
свидетелства, които разкриват литературните дарби, преводачески умения и
разностранни обществени интереси на Николай Вранчев. Именно чрез тях голяма част
от съхранените реликви – лична кореспонденция  (писма, картички, шаржове), снимки,
авторски статии, отзиви, литературни разработки и издания, богата библиотека и много
лични вещи, са подарени на Историческия музей, Държавния архив, Регионалната и
читалищни библиотеки в родния му град.

Благодарна съм на покойния доц. Никола Примовски, племенник на Николай
Вранчев, и  на съпругата му Росица Примовска – журналист, за безкористната им
подкрепа и любезното им съдействие да обогатя известните ми факти и бележки за
живота и творчеството на Николай Вранчев. Оценявам усилията на сем. Примовски да
съберат запазените реликви, свързани с Николай Вранчев и да убедят останалите
наследници да дарят съхраненото от него веществено и документално наследство на
историческия музей. През 2003 г. и 2005 г. наследниците на Николай Вранчев дариха на
РИМ „Стою Шишков” в Смолян голяма част от издаваната от него в продължение на
десетки години ученическа библиотека „Ралица, работното му бюро, личната му
пишещата машина, на която по-късно племенникът му видния етнограф, фолклорист и
изследовател на Родопската област проф. Анастас Примовски написва известните си
монографии, популяризирали бита, културата и фолклора на родопските българи,
множество снимки, шаржове на именити български художници, една великолепна
синия8, сватбен дар на родителите му от 1881 г. и др. вещи на писателя-преводач.

8 Използвана в празничния бит от по-заможното население като маса за хранене върху дървена
стойка
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ТЕРВЕЛ И ОБЛАСТТА ЗАГОРА

Иван Т. Иванов

TERVEL AND THE REGION OF ZAGORA

Ivan T. Ivanov

Summary

This paper is concentrated on facts disclosing the personality virtues of early Bulgarian
ruler Tervel (700-721) that strongly contributes for the affirmation of the new Bulgarian state
on both sides of Lower Danube. One of these facts is the successful support Justinian II
received from Tervel to recover his throne. In response, Bulgaria strengthened her position as
an important political factor generating stability in the field, and obtained the region of Zagora.
This region stretches from the Black sea eastward to the town of Beroe westward playing the
role of strategic bridgehead that defends all the pathways through the Balkan mountain.
Despite of the fact that arabs are the main antagonist of Khazaria and Byzantium, that proved
to be enemies of Bulgaria, Tervel helps Byzantium against the arabs during their full scale
besiege of Constantinople at 716-718 turning it into a bitter debacle for arabs. This proves
Tervel as a political and military strategist of continental dimension; a fact that was broadly
recognized and appreciated by Europeans until recently. Modern city of Stara Zagora is the
successor of Beroe-Boruy and has the pleasant right, duty and honor to bring forward the
Tervel’s merits, deserts and services in a form befitting this great Bulgarian and European
politician and statesman.

Създаването и утвърждаването на българската държава на Долен Дунав се
дължи не само на историческите обстоятелства, но и на личните качества на нейните
първи владетели - Аспарух (680-700) и Тервел (700-721). Ако Аспарух е по-скоро
строител и пълководец, то Тервел е преди всичко активен политик и военен стратег.
Аспарух води успешни войни с византийци, хазари и авари, строи гранични валове и
крепости, премества подчинени племена за защита на границите. За Тервел са налице
всички основания да се каже, че е политик и стратег не само от регионален, но и от
континентален мащаб. Освен, че оставя след себе си дълъг период на мирно
съзидание и доверие със съседните държави, Тервел е активен участник в събития,
които превръщат новата за района българска държава във фактор, с който близки и
далечни сили трябва да се съобразяват.

Управлението на Тервел съвпада с период на политическа нестабилност във
Византия. За кратко време в Константинопол се изреждат осем императора. Тервел се
възползва от това и намесвайки се в политическите борби във Византия спечелва за
своя двор политически престиж и важната за своята сигурност територия, наречена на
български Загора (Златарски 1972: 65-70) (обр. 1). През 705 г. с внушителна армия
Тервел довежда Юстиниан II до стените на Константинопол и му помага да си възвърне
престола. Юстиниан II е изключително щедър в благодарността си към Тервел.
Български отряд от войската на Тервел дефилира по улиците на града, а близо до
църквата „Св. София” самият български владетел се обръща с реч към гражданите. В
императорския дворец Тервел получава областта Загора, червената багреница и
титлата кесар (обр. 2). Това е втората по важност титла във Византийската и Римската
империя, която по традиция се дава на престолонаследника и управителя на
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европейската половина на империята. Този символичен жест отговаря на признанието
притежателят на тази титла, т. е Тервел, да има законното право да управлява
западните земи на империята. За пръв и последен път невизантиец получава такава
висока титла и права, тъй като практиката не допуска на „варварските” владетели да се
дава титла, по-висока от патриций.

Напълно основателно политическият успех на Тервел от 705 г. може да се
приеме като официален акт от страна на Византия, с който тя признава правото на
България като държава и на Тервел като владетел, да владеят законно бивша
византийска земя. Не случайно това право е подплатено и с голямата военна победа
при Ахелой, само три години по-късно, когато Тервел се проявява и като блестящ
пълководец.

В съвременната българска историография все още преобладава погрешна
представа за външната политика на ранната българска държава. Тази представа е
формулирана за пръв път от П. Шафарик (Šafařik 873: 190) и К. Иречек (Иречек 1978:
171), които меко казано недолюбват народа на Аспарух. Това мнение се основава на
твърдения на византийски хронисти, че политиката на България по времето на Аспарух
и Тервел има завоевателен и грабителски характер. Войната на Константин IV Погонат
(668-685) срещу народа на Аспарух, разположил се върху бащина територия извън
Византия, се разглежда като наказание за “извършените грабежи на юг от Дунав”, за
каквито няма независими доказателства. В действителност тази война е една мащабна
агресия по суша и море на мощната по това време Византия. Нейната цел е да
унищожи остатъка от българската държава в най-критичния за нея момент, когато е
атакувана от изток от хазарите и от запад от аварите. По същото правило за вменена
агресивност, присъединяването на областта Загора от Тервел се описва като “първото
териториално разширение на българската държава на юг от Балкана”.

С цел да обосноват представата за „вродена агресивност на българите” и
„желание да превземат Цариград”, Шафарик и Иречек формулират изкуствената
хипотеза, че областта Загора включва само тясна крайморска ивица земя от Сливен до
морето, дълбоко вклинена във византийската територия чак до южните склонове на
Странджа (обр. 1). Предвид авторитета на Иречек тази хипотеза намира значителна
подкрепа сред българските историци (Кратка история 1978: 43). Областта Загора би
имала такъв вид, ако Тервел е имал намерение да атакува подстъпите и самия
Константинопол. Историческите данни показват обратното. До последния си ден
Тервел е по-скоро верен съюзник на Византия. Той ратува за мир и доверие между
двете страни, каквито очевидно са постигнати и продължават дълги години след
смъртта му. Иначе не би могло и да бъде при тогавашното съотношение на силите и
опасността от хазарско и аварско нападение.

В действителност българската политика по времето на Аспарух и Тервел е
изцяло отбранителна. Тя цели съхраняването на държавата от нападенията на хазари,
авари и византийци, опирайки се на естествените природни прегради - планини и реки.
За тази цел се полагат неимоверни усилия, присъщи на стара държава с опитни и
стратегически мислещи владетели: преместване на склавинските племена на запад
срещу аварите и на северите на юг срещу византийците, прокарване на няколко
пръстена от защитни валове на север срещу хазарите и на запад срещу аварите.
Според Р. Рашев именно Тервел поставя началото на строежа на вала Еркесия (обр.
3). Мащабните строежи на земни валове, укрепването на старите и строителството на
нови крепости и полеви военни лагери, извършвани по времето на Аспарух и Тервел
показват, че новата-стара държава има намерение да се укрепи и защити, да осигури
мир и спокойствие на народа си. Тези действия показват, противно на тезата на
Шафарик и Иречек, че българите създали държава от двете страни на Долен Дунав
коренно се различават от познатите дотогава племена на хуни, кутригури и склави,
плячкосвали и разорявали полуострова в продължение на няколко века.
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В това отношение мирното присъединяване на областта Загора през 705 г. към
България, съгласно Симеон Метафраст и Логотет, представлява важен елемент от
нейната отбранителна стратегия.

Значението на областта Загора, заемаща ивицата земя от Дебелт до
Чирпанските възвишения (обр. 1), е осъзнато твърде рано от владетелите на
българската държава. Няма данни тази земя да представлява самостоятелна
провинция или обособена защитна зона за римската и византийската държава, а и няма
причини да бъде. Напротив, още Тервел осъзнава стратегическото значение на тази
земя за България и с ловък дипломатечески ход я спечелва наведнъж и като цяло.
Впоследствие всички български владетели, от Крум до Борис, се борят тази област
като неразделимо цяло, да бъде в пределите на България (Георгиев 1999: 131-140).
Вероятно по времето на Омуртаг областта е оградена от юг с непристъпен ров, ограда
и воден канал (обр. 1). Причините за това са ясни – само като единно цяло тя може да
служи като предмостие и хинтерланд за защита на многобройните старопланински
проходи, разположени от морето до непроходимия среден дял на Стара планина.

Продължителят на Теофан, коментирайки договора между Борис и Михаил III за
връщане на областта Загора към България, описва тази област като обхващаща
ивицата земя между Сидера и Дебелт. За разлика от Дебелт, местоположението на
Сидера (прохода при Сливен или прохода при Стара Загора ?) остава неясно.

За съвпадението на прохода – долина Σιδηρά (Железни врати) с прохода до град
Берое свидетелстват две хроники на Анна Комнина. Първата хроника се отнася за
въстанието на павликяните в Пловдив от 1084-1086 (Петров, Гюзелев 1978: 400-403), а
втората – за обсадата на Хадрианопол от куманите в края на XI в. (Петров, Гюзелев
1978: 410-413). Според В. Златарски (Златарски 1934: 167-187) Σιδηρά е Змеевския
проход до Стара Загора, известен като Демир капия (Демир хан – Римско кале), през
който преминава пълноводната река Бедечка. От древното название Сидера (на стблг.
Желязна) на този проход е образувано и възрожденското название Железник на град
Ески Захра (Стара Загора) (Райна Княгиня 1986: 79, бел.4).

Някои изследователи определят западната граница на областта Загора от Черно
море до Сливен (фиг. 1, вариант II), аргументирайки се с това, че така областта ще
защищава удобните проходи в ниската източна част на Стара планина – Дюлински,
Рижки, Айтоски. В действителност удобни проходи за преминаване на Стара планина
съществуват и по на запад, чак до същинския непроходим Среден дял на Стара
планина. Това са Проходът на Републиката (Хаинбоазки), Мъглижки и Дъбовски
(Яйканлийски), Шипченски и Ясеновски (Химитлийски). Мъглижкият и Дъбовският
проходи се сливат в един при връх Кръстец. Например пътят покрай връх Кръстец е
бил много използван още в античността, а през римско време е покрит с каменна
настилка. Ясно е, че защитата на столицата Плиска е изисквало контрол върху всички
проходи от морето до Средния дял на Стара планина, за което е необходимо областта
Загора да включва ивицата земя от морето до важната крепост Берое.

Съгласно договора от 816 г. българо-византийската граница тръгва от Дебелт,
минава по рова Еркесия (Каргуна1 –  праблг.  ?)  и на запад завива през Чирпанските
възвишения до Ясеновския проход в Стара планина (Георгиев 1999: 131-140) (обр. 1).
Напълно обосновано е да се предполага, че тази граница очертава историческата
област Загора още от времето на Тервел и разкрива стратегическия замисъл за
нейното създаване – да затвори от юг всички потенциално опасни за тогавашна
България старопланински проходи, превръщайки Стара планина в естествена преграда
от морето чак до Искърския пролом. На тази основа е напълно обяснимо
допълнителното разширение на областта Загора още по на запад съгласно българо-
византийския договор от 716 г., включвайки земята около Милеонон. Неясният топоним

1 Каргуна = „заграждение” от праиндоевропейски *k'arэk  „оградено, защитено място”, днес
название на най-стария квартал на гр. Ямбол
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Милеонон най-вероятно съвпада с днешното село Ябълково,
Димитровградско (Кратка история 1978: 43), в землището на което се намира стара
крепост и град, наричани от днешното население Милеони (Лещаков 2008) (обр. 1). В
турско време селото се е наричало Алмали, от турското alma – ябълка. Милеонон и
Милиони идват от гръцкото mhlea - ябълка, mhlewnaz - ябълкова градина, от които
според В. Бешевлиев произлиза топонимът Милеонон.

Така очертаният район Милеонон се намира западно от Загора, съгласно
договора. Градът и крепостта Милиони имат стратегическо значение, тъй като се
намират върху височина (250 м), която ярко се откроява сред околната обширна
равнина близо до пътя Константинопол – Филипопол – Сердика - Сингидунум.

Ясно е, че при такива граници, областта Загора заедно с Берое и Милеоне като
най-западни крепости, осигурява защита на старопланинските проходи едновременно
от две направления – Константинопол и Филипопол. По този начин големият
византийски град Филипопол се изолира, а потенциалната опасност от него за
българската държава значително намалява. Обратно, ако областта Загора е
обхващала само районът на изток от Сливен до Странджа, както някои погрешно
предполагат, град Филипопол би се оказал опасна тилова база за нападение към
България. Данни за такава роля на Филипопол обаче няма. На трето място – с
присъединяването на района на град Милеоне, българската държава установява
контрол върху важния диагонален път Via militaris, който е от ключово значение за
комуникациите в европейската част на Византия.

В подробен доклад за Ески Загра, написан през 1859 г. от френския учен-географ
д-р С. Ф. Пойе до Географското дружество в Париж се казва: "Ески Заара, на
официален език Загра ел Атик (старата Загра), произлиза от българската дума
Задгора, оттатък планината; тя е била всъщност столица на територията, известна по-
рано като Задгория, или край на планината, и княжеска резиденция по времето на
българските царе; след завземането на тази провинция, турците я наричат Стара
Заара, българите я именуват Железник, от желязо, което на славянски език изразява
силата на това място, назовано град с железни врата. На около 2 км на височината на
планината, издигаща се над Ески Заара се виждат руините на стария град, който
турците и до днес наричат Демир Хан или Железният хан. В старо време Загория
обхващала безкрайната равнина, простираща се от Ески Заара до бреговете на Черно
море, към градовете Месембрия (Несебър)...." (Воалери 2005: 337-356) .

Включването на Берое към областта Загора се подкрепя и от ранното заселване
от българи в този град, съгласно архиепископа на Българската Охридска архиепископия
Теофилакт (XI в), който пише: “.... когато тоя народ (аварите) се изтегли, дойде друг
(народ), още по-беззаконен и свиреп, така наречените българи, от скитските предели;
той като премина през реката, наречена Истър (Дунав), дойде като тежък бич, изпратен
от Бога ... И понеже покриха цялата илирска страна, старата Македония, дори до града
Солун и част от стара Тракия, именно около Боруй (Стара Загора), казвам и Филипопол
(Пловдив), както и планинските до тях местности, те се настаниха като същински
жители на тая страна. Те разместиха жителите на всяка част: жителите от ниските
градове преселваха в по-високите, а тия от последните — в по-ниските градове...”
(Theophilacti Bulgariae, col. 189).

При определяне на западната граница на Загора повечето историци се опират и
на множеството названия, характерни за района на Стара Загора, чиято основа
възхожда към този исторически термин. Това са днешните топоними Загоре, Загора,
древното название на пшеницата „загария” и хляба „цагар”, названието „загарци” на
хората от района на Стара Загора и даже Пловдив, названието „загорки” на жените от
Ямболско и Странджа, отиващи да жънат в района на Стара и Нова Загора.

За качествата на Тервел като държавник от голям мащаб свидетелства и
споменатия българо-византийския договор от 716 г., който за своето време е уникален в
стопанско и политическо отношение. За първи път в историята на Средновековна
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Европа чрез този договор се уреждат междудържавни митнически и търговски въпроси.
Клаузата за размяна на политическите бегълци свидетелства за равноправие и
доверие между управляващите дворове на двете съседни държави. Спечелването на
граничния хинтерланд от Берое до Дебелт предоставя сигурност на южната граница.
Ето защо историците определят договора от 716 г. като доказателство за успешната
външна политика на Тервел и като едно от върховите постижения на българската
дипломация през вековете. Не случайно архонт увиги Крум (802-814) иска през 812 г.
възстановяване на този договор.

В началото на VIII в. арабите, вдъхновени от завещанието на своя пророк
Мохамед, планират да атакуват Европа от двата й входа. Нахлулите от запад араби
бързо превземат почти целия Иберийски полуостров и са спрени едва в битката от 734
г. при Поатие, Южна Франция, загубвайки 6000 бойци. Победителят в това сражение,
французинът Карл Мартел, днес се изучава от учениците в Западна Европа като
спасител на Европа от исляма. Малко по-рано през 717-718 г, с много по-голяма армия
от 200 000 души и 2500 кораба, водени от Маслама, арабите атакуват от изток,
обсаждайки Константинопол. Именно тук и при тази обсада се решава съдбата на
Византия и на Европа като център на бъдещата християнска цивилизация. Победата в
тази грандиозна за времето си война обаче е спечелена от българите, водени от
Тервел, които в решителния момент се намесват на страната на византийците.

В продължение на почти една година арабите от обсаждащи стават обсадени,
след като войските на Тервел неочаквано се явяват в тила им. След няколко българо-
арабски сражения, арабите губят значителна част от първоначалния си потенциал и се
оттеглят. Поражението на арабите е толкова голямо, че в продължение на векове след
това те не подновяват атаките си в това направление.

Победата на Тервел над арабите е най-широко отразяваното в средновековната
историопис събитие от българската история. В западноевропейската литература до XIX
в. Тервел, под имената Тривелий, Тербелно в италианската литература, Трибелиус в
немската, е обявен за спасител на Европа и е канонизиран от западната църква под
името свети крал Тривелий. Освен в историческата литература, Тервел е описван и в
художествената литература – драми, романи, разкази, поеми, рисуван е като светец в
западноевропейски и български църкви. Тервел е най-известният на запад
старобългарски владетел.

Намесата на българите на страната на византийците е суверенно решение на
Тервел, плод на добра преценка на собствените сили и интереси и не е свързано с
отстъпки и дарове. Безспорно България по времето на Аспарух и Тервел разполага с
голям човешки и стопански потенциал, основан на многочислеността на прабългарите.
Решението на Тервел безрезервно да подпомогне византийците още веднъж
свидетелства, че в действителност България не е имала агресивна политика по
отношение на Византия, както внушават Шафарик и Иречек. Но измеренията на
стратегическото мислене на Тервел стават по-ясни като вземем пред вид и
обстоятелството, че до обсадата на Константинопол, арабите са вече 70 години във
война с хазарите, а хазарите са убили баща му Аспарух преди 17 години и са разорили
държавата на дядо му, бат Кубрат. Безспорно, хазарите си остават основен враг на
прабългарите. Въпреки това, Тервел не се поддава на изкушението да запази
неутралитет или да помогне на арабите, които са врагове на собствените му врагове –
хазари и византийци. Фактически Тервел не спазва арабското правило „врагът на моя
враг е мой приятел” и се ръководи от далеч по-обосновани и дълготрайни
съображения. Това решение на Тервел е ново свидетелство за невероятните му лични
качества като стратег, държавник и пълководец от континентален мащаб. Именно
поради това той е един от раннобългарските владетели, които укрепват България като
основна държава в европейския Изток с огромен авторитет и влияние върху по-късно
образувалите се в района славянски държави.
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Ислямската опасност за Източна Европа се повтаря и по-късно, когато
османските турци превземат Мала Азия и заплашват балканските държави и остатъка
от Византия. Отсъствието на български държавник по това време, който да е сравним
със стратега Тервел, до голяма степен предопределя трагичния за България ход на
последвалите събития.

 От гореизложеното става ясно, че западноевропейските учени и българските
възрожденци са имали исторически правилна представа за Тервел като личност и за
границите на областта Загора. На второ място, може да се заключи, че съдбата и
делото на Тервел се преплитат с историята на Берое и Стара Загора, главният град на
българската област Загора в миналото и понастоящем. Това обяснява интереса на
днешната старозагорска общественост, след период на партийни пристрастия, да
обърне внимание към такива национални и непреходни личности от европейски мащаб
като Тервел. Безспорно Тервел заслужава паметник защото е изключителна
историческа личност, защитил правото на европейците на самостоятелно развитие и
правото на българите да бъдат европейци. Няма друг град в България, който да
подхожда повече от Стара Загора за място на негов паметник. Ще могат ли обаче
днешните старозагорци да оценят дара, който историята им предоставя, да изградят и
да се гордеят с един достоен паметник на Тервел?
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Обр. 1. Два варианта за определяне на границите на историческата област Загора. Вариант
I - единична линия по вала Еркесия (Жеков, 2007). Ябълково – Милионе: район прибавен към

Загора след българо-византийския договор от 716 г. Вариант II – двойна линия.

Обр. 2. Оловен печат с надпис на гръцки: "Богородице, помагай на кесаря Тервел." На лицевата
страна е изобразен Тервел – млад европеид с дълга и мека, спускаща се до гърдите коса. Облечен
е с ризница и шлем, в дясната си ръка държи копие, в лявата - полукръгъл щит, върху който е
изобразен конник, устремен срещу паднал на земята противник. От двете страни на лицето на
Тервел има шестолъчеви звезди - древен вавилонски символ на върховна власт, дадена от бога.
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Обр. 3. Възстановка на Граничния вал Дебелт – р. Марица (инж. Красимир Андреев.
Международен търговски и културен център ГЕОПАН – Бургас, http://erkesia.geopan.org/).

http://erkesia.geopan.org/
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СТАРОЗАГОРСКИТЕ БРАТЯ ЗЛАТЕВИ В СТОПАНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Василка Танкова

І. Старите братя Златеви
Братята Васил (1827-1902) и Нено (1838-1908) Златеви излизат на обществената

сцена със собствените си имена около средата на ХІХ в.  –  време,  когато
икономическото възмогване на българските градове създава условия за “възраждане
на самото възраждане”1. Те всъщност не са родом старозагорци2 и биографичните им
корени се губят някъде в дълбоките исторически пластове на Габрово и/или околните
села. Сведения за основателя на рода липсват, а фамилното име “Златеви” не е
оставило факти в малкото запазени писмени паметници за стопанското и културно
възмогване на габровци от края на ХVIII и  началото на ХIХ век. Няма никакво
съмнение обаче, че Васил и Нено са притежавали всички отличителни качества на
габровеца и специфичните  черти на неговия упорит характер, неподражаемо описани
от д-р Цончев3.

За това дали и колко време са учили, също не се намериха данни. Но от по-
сетнешната им дейност и от събираната им с години огромна библиотека, запомнена
от съвременници, може да се съди, че са били не само грамотни и писмовни, но и
начетени. На стопанското поприще се явяват като занаятчии и търговци4. През 1863 г.
Васил Златев се установява на постоянно местожителство в Стара Загора, а малко
време след това привлича и брат си Нено5.

За двамата братя Стара Загора (по това време градът се именува Железник6) е
сполучлив избор във всяко отношение. Цветущ до Освобождението, прочут с десетките
си занаяти, градът непрекъснато нараства по броя на населението и към средата на
ХIХ в. българите, живеещи в 12 махали, вече са повече от турците и евреите. По време
на Кримската война (1853-1856) и още повече след нея, в Старозагорското поле
настъпва невиждано плодородие, чаршията се възобновява, дюкяните се оживяват, а
занаятчиите работят на пълни обороти. Мнозина старозагорски граждани, главно
търговци, натрупват цяло състояние7.

Именно в тези години, оценили по-големите възможности, които Стара Загора
предлага на хора, стремящи се към стопански просперитет, братя Златеви започват да
градят новото си битие на старозагорци и за сравнително кратко време, с много труд,
си извоюват името на почтени и знатни личности8.

Васил Златев специално спечелва безграничното доверие на един от най-
крупните стопански дейци през 60-те и 70-те години на ХIХ в. – хаджи Славчо хаджи
Паскалев от Търново. Започнал като занаятчия-кожухар, този х. Славчо превъръща
търновския кожухарски еснаф в своеобразно акционерно дружество под свое
ръководство9. През 1860 г. той започва и търговия с мед (бакър), който купува и
складира, а след това продава в Северна и Южна България.

1Мартинов, А. П.  Габрово през Възраждането. С., 1940, с. 6
2 Илиев, Ат. Т. Спомени. С., 1926, с. 233-234
3 Цончев, П. Д-р Из стопанското минало на Габрово. Габрово, 1996./1929/, с. 25
4 Мир, бр.2323, 15 ян.1908 г.
5 Илиев, Ат. Т. Цит. съч., с. 233
6 Неделчев, Ив. Летопис. Календар на събитията в Стара Загора от VII хил.пр.н.е. до средата
на ХХ век. Стара Загора, 1998, с. 120
7 Илков, Д. Принос към историята на град Стара Загора. Пловдив, 1908,  с. 3, 135; История на
Стара Загора. С., 1966, с.72
8 Мир, бр.2323, 15 ян.1908.
9 Димитров, Й., Т. Драганова. Социално-икономическа характеристика на Търново в края на
ХVIII и ХIХ век. – В: Велико Търново през вековете. С., 1982, с. 153
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В мащабните за времето си търговски операции негов главен
представител за Стара Загора става Васил Златев10,  който освен това участва и в
доставката на суровината за бакърджийските еснафи. Съдружието между двамата
мъже се оказва плодотворно и по линия на т.н. лихварство – ранната форма на
възмезден кредит, един от важните фактори за активизиране на българския стопанския
живот в епохата на Възраждането. До Освобождението В. Златев е банков клиент на х.
Славчо х. Паскалев и тъй като се ползва с неговото безрезервно доверие, взема пари с
най-ниска лихва и за по-дълъг срок от другите заемополучатели11. Косвени данни
сочат, че до Освободителната война търговската дейност на братя Златеви се
разпростира до Цариград, Мала Азия и Египет12.

Няма съмнение, че от х.Славчо братята Златеви се учат и на банкерство, сами
давайки пари под лихва на едри и дребни търговци,  земевладелци и занаятчии.  И
също като него те се отнасят с разбиране към длъжниците, които просрочват датите на
плащания, и към онези, които въобще не успяват да се издължат. Атанас Т. Илиев
свидетелства, че до края на живота си Васил Златев, “този своеобразен банкер”, не
дава под съд нито един от задлъжнелите му клиенти13. И никак не е чудно, че мнозина
замогнали се граждани на Стара Загора чак до 30-те години на ХХ в. си спомнят с
благодарност и благославят имената на братя Златеви, подкрепили ги в трудно за тях
време.

В марксисткия наратив за стопанското развитие на България след
Освобождението кредитната дейност на братя Златеви в Стара Загора, както и тази на
Константин хаджи Калчов в Пловдив, на Иван хаджи Петров в Бургас, на Стефан
Стефанов в Сливен и др. се описва като една от основните причини за обедняването и
разоряването на българските селяни и за западането на селското стопанство14.
Основанието е, че тези хора, разполагащи с налични средства, изкупуват изоставените
от турците земи евтино и после ги препродават по-скъпо, а и освен това предлагат
паричен кредит под лихва.

Всъщност истински сериозният въпрос на тогавашния ден, отнесен към Източна
Румелия, е зададеният от Ат. Т. Илиев: при положение, че няма нито едно областно
или дружествено кредитно учреждение, откъде все пак изпадналите в беда и
безпаричие хора да намерят средства?!! Отговорът, вижда се, се съдържа в самия
въпрос и тези, които остават по принцип подозрителни, биха могли да признаят, че на
този ранен етап именно „богаташите” държат в ръцете си една (ако не и единствената)
реална възможност за решаването на социални и икономически проблеми на
провинцията.

А в Стара Загора, предвид разрушенията от войната, нуждите са най-много, по-
належащи и по-драматични от тези във всеки един друг южнобългарски град. Затова и
съставената обществена комисия, оглавена от първия старозагорски
следосвобожденски кмет Хаджи Господин Славов, през пролетта на 1878 г. се обръща
с апел към българите от всички градове и села да помогнат на Стара Загора да се
възстанови и оцелее15.

Васил и Нено Златеви не чакат някой специално да ги прикани към активност и
се отзовават на най-насъщния проблем в града като създават първото частно кредитно
учреждение – търговско-банкерска къща „Братя Златеви”16. Освен с отпускането на

10 Козаров, Г.С. Един крупен стопански деец на българското възраждане. – Българска мисъл,
год. IХ, кн. IV-V, април-май, 1934, с. 270
11 Пак там, с. 271
12 Мир, бр.2323, 15 ян.1908 г.
13 Илиев, Ат. Т. Цит. съч., с. 233
14 Срв. Икономиката на България до социалистическата революция. С., 1989, с. 287
15 150 години община Стара Загора. Документален летопис 1849-1999. Стара Загора, 1999, с. 52
16 История на Стара Загора. №8, Стара Загора в румелийско време. – Септември /Стара
Загора/, бр.36, 25 март 1961 г.
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изгодни заеми за построяването на семейни жилища, за покупката и оборудването на
дюкяни и работилници, братя Златеви изкупуват земите на изселващите се в
Османската империя мюсюлмани, владели дотогава големите стопанства (чифлиците),
и някои от тях дават под аренда на безимотните17.  По-късно разпродават част от
закупените поземлени имоти на приемливи цени и при удължено разсрочено
изплащане – т.е. при благоприятни условия, които позволяват на десетки земеделци
да станат дребни собственици-земевладелци, а селското стопанство в обширното
Старозагорско поле да тръгне по  коловозите на новия етап от своя стопански развой.

Разбира се, Златеви не само търгуват със земя и инвестират в селското
стопанство, но самите те са едни от най-големите старозагорски землепритежатели18.
Собственици са и на множество градски имоти19.  От вниманието им не убягва и
възраждащата се в Стара Загора индустрия, в която също влагат капитали20. Така
разгърнатата на широка нога дейност няма как да не носи печалби и запазен данъчен
регистър удостоверява, че само за 1881/1882 г. чистият приход на Васил Златев е 50
000 гроша – твърде значим за времето и доста по-внушителен от този на съгражданите
му21.

От едно проучване пък е видно, че търговско-банкерската къща “Братя Златеви”
няколко години след Освобождението разполага с оборотни средства на стойност
около 200 000 лв., но с разширяването на дейността – търговия със зърнени храни,
доставка на манифактурни и колониални стоки от страната и чужбина, прежда и пр.,
финансовите активи на кантората достигат до впечатляващите (тогава и сега) 20
милиона лева22.

С мащабните си стопански инициативи – това трябва специално да се подчертае
– братя Златеви дават своя личен принос за възстановяването на Стара Загора след
Освобождението и за завръщането й още края на ХIХ и началото на ХХ в. в групата на
развитите в икономическо и културно отношение български селища. Ат. Т. Илиев ги
нарича дори “важен фактор” за икономическото повдигане на града23.  И той е прав,
защото тези издигнати мъже участват в обществения живот не само с парите, но също
с авторитета, знанията и ангажираността си към многобройните градски начинания.

Още през юни 1879 г. Васил Златев е избран за член на първия редовен градско-
общински съвет, чийто мандат продължава до началото на 1883 г.24 С участието си в
общинското управление в най-трудното за старозагорци време той очевидно спечелва
доверието и уважението не само на старозагорските градски, но и на селските
избиратели, защото през 1884 г. вече го виждаме избран в състава на Главния съвет,
заедно с други известни общественици като Димитър Наумов, Минко Минев, Стефан
Танев и пр.25

Сред гласоподавателите в селата Васил Златев е познат и ценен като уреден и
преуспяващ земевладелец и като земеделец, доказал истинска заинтересованост и
грижовност към развитието на селското стопанство в окръга. На неговата щедрост
десет селски училища в Старозагорска околия дължат целогодишния си абонамент за

17 Мечев, М. Кредитните институции в миналото и днес. – Дума /Стара Загора/, бр.737, 1
ян.1937 г.
18 История на Стара Загора. № 10. Икономическото развитие на Стара Загора след
Освобождението. – Септември /Стара Загора/, бр.38, 30 март 1961 г.
19 Старо-Загорски общински вестник, бр.17, 21 дек.1901 г.
20 История на Стара Загора. №10. Икономическото развитие на Стара Загора…
21 ЦДА, ф.158к, оп.1, а.е.129, л.208. Данъчен регистър за 1881/82 г. – Ст.Загора, кв.Табахана –
данък върху приходи.
22 Мечев, М. Цит. съч.
23 Илиев, Ат. Т. Цит. съч., с. 233
24 150 години община Стара Загора…, с. 53
25 Марица, бр.615, 31 март 1884 г.; Земледелец, бр.17, 10 септ.1884 г..
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в.”Земледелец”, първият за страната вестник за земеделска просвета и защита
на земеделския труд, издаван от Димитър Наумов26.

Не без значение е и фактът, че В. Златев, както и брат му Нено, и мнозина още
видни старозагорски граждани и общественици – Д. Наумов, Ат. Т. Илиев, Ив. Х.
Димитров, Г. Кюмюрев, Ст. Сливков, братята Жекови и др. са дейни членове на
източнорумелийската Народна партия, ползваща се с широко обществено влияние
както в Стара Загора, така и в цялата област27.

Привързаността си към тази политическа формация Златеви запазват и след
Съединението (1885), и през целия период на Стамболовия режим. Затова не е
изненадващо, че през есента на 1894 г. те се включват в състава на
новосформираната от д-р Константин Стоилов Народна партия и до края на живота си
остават нейни изявени представители28.

Като министър-председател (1894-1899), а после и като опозиционен шеф (1899-
1901) на най-значителната българска политическа сила, д-р Стоилов има възможност
добре да опознае братята Златеви, гостува им при посещенията си в Стара Загора и
никак не се поколебава да потърси услугите им, когато се намира в затруднено
положение: “Вие – пише бележитият български държавник в едно писмо до Васил
Златев – сте един от най-редките хора у нас, които могат да пазят тайна, а при това не
сте от рода на онези, които, като в един известен случай “дадат маслинката”, стараят
се само да намерят възможност и случай да “подложат тулума”29.  Сиреч –  да се
облагодетелстват.

Мнението на д-р Стоилов за благородния характер на В. Златев се споделя и от
всички, които го познават, от неговите близки роднини, от приятели и клиенти. Затова,
когато на 14 декември 1902 г., след няколко дневно боледуване от пневмония, той
напуска земния си път на 72-годишна възраст, мнозина са тези, които скърбят и го
оплакват30.

Васил Златев така и не успява да се ожени и да създаде собствено семейство,
но има не всекиму дадената възможност да живее с радостите и грижите на по-малкия
си брат и неговата многолюдна фамилия. Цял живот двамата братя са неразделни и
макар Нено да е в някои отношения засенчван на общественото поприще от Васил, той
му е верен съдружник и незаменим помощник. Затова и големият му брат го определя
в завещанието си като универсален наследник на огромното си богатство31.

Нено Златев обаче умира само 6 години след брат си, на 68 годишна възраст, на
9 януари 1908 г.32 В достойния си, почтен, смислен и изпълнен с труд живот той постига
не само материалния успех, който от младини преследва, но и обикновеното човешко
щастие на съпруг и баща. Семейното гнездо завива на около 40-годишна възраст. От
брака му с Радка, родом от Стара Загора, се раждат пет деца, две от които са рано
покосени от туберколоза. Синовете на Нено – Злати и Никола изграждат личностните
си биографии със силата на собствения си предприемчив характер и ум, но също и с
помощта на трупаните с десетилетия капитали от старите братя Златеви.

ІІ. Младите братя Златеви
На 18 февруари 1921 г. популярният столичен вестник „Ден” публикува на

първата си страница две прелюбопитни обявления. Първото от тях гласи: “Г-ца Верка

26 Земледелец, бр.2, 10 февр.1883 г., с. 8
27 Стателов,  Е .Източна Румелия /1879-1885/. Икономика, политика, култура. С., 1983, с. 174 и
сл.
28 Д-р Константин Стоилов. Дневник. Част II. С., 1996, с. 408; Мир, бр.2323, 15 ян.1908 г.
29 ЦДА, ф.600, оп.3, а.е.406, л.280. Писмо на д-р К.Стоилов от София, 10 януари 1901 г. до
В.Златев в Стара Загора
30 Мир, бр.1210, 17 дек.1902 г.
31 Отечество /Стара Загора/, бр.39, 23 дек.1902 г.
32 Мир, бр.2324, 16 ян.1908 г.
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П. Бахметьева и Г-н Никола Н. Златев ще се венчаят в неделя, 20 февруари в 11
часа преди пладне в църквата “Св. Седмочисленици”. Настоящето заменя
отделните покани”. До него – второто: “Г-ца Розка Н. Бурова и Г-н Злати Н. Златев
ще се венчаят в неделя, 20 февруари в 6 часа след пладне в църквата “Св.
Седмочисленици”. Настоящето заменя отделните покани”33.

Необичайното в случая е не само съобщението, че двамата братя вдигат сватба
в един и същи ден, а и фактът, че те всъщност канят всички близки и познати, но и
непознати хора да се присъединят към техния семеен празник. Поканата може да се
разчете и като знак за оправдано самочувствие на преуспели и известни личности, за
което, без съмнение, говорят и фактите.

Началните редове на съвместната история на младите братя Златеви написва
Злати, който след смъртта на баща си се заема с деловите въпроси на семейството.
По това време по-малкият му брат Никола учи в Лозана, Швейцария. На 19 септември
1908 г. Злати Златев регистрира в Старозагорския окръжен съд собствена еднолична
фирма със седалище в Стара Загора и клон на станция Раднево34.  Предметът на
дейност – банкерство и търговия с жито и други храни – показва намерението му да не
се отклонява от семейната практика и да залага на сигурни откъм печалби дейности.

Промяната настъпва след Балканските войни (1912-1913) когато в семейния
бизнес се включва и Никола. Най-напред Злати се отказва от едноличната си фирма и
на 29 април 1914 г. Старозагорският окръжен съд регистрира новооснованата фирма
“Братя Златеви”, главното заведение на която се намира в Стара Загора, с клон в гара
Раднево35. Съгласно определението на съда, фирмата ще се управлява и
представлява от Злати и Никола Златеви, при еднакви права и задължения. Предметът
й на дейност остава банкерство и житарство, като клонът ще се занимава само с
житарство.

Около година основните усилия на братята са насочени в разширяването на
търговията с жито и брашно, построени са няколко мелници около Стара Загора и една
в с.Боздуганово, Хасковско. През 1915 г. Никола отваря кантора в София на
ул.”Веслец”, която се заема с покупка и внос на вина.

През годините на Първата световна война в Стара Загора в по-изгодни позиции
остават предприятията на хранително-вкусовата промишленост, задължени от
държавата да доставят произведенията си за нуждите на фронтовете36.  Въпреки това
средните добиви от хектар на заарската пшеница бележат непрекъснат спад и по
обясними причини площите от необработвани и незасети земи нарастват37. Това
налага преориентиране в дейността на търговците и производителите, с оглед
разширяване на обработката и пласмента на индустриалните култури.

Отчитайки новосъздадената икономическа конюнктура, братята Златеви, заедно
със своя виден съгражданин Ив.Желязков и др. се насочват към пивоварната
промишленост като решават да възстановят фалиралата фабрика за пиво в Стара
Загора “Бъдъщност”38. За целта те учредяват Акционерно търговско-индустриално
дружество “Тракия”, утвърдено от Софийския окръжен съд на 25.09. 1917 г. за срок от
50 години39. На 12 май 1918 г. дружеството избира своя Управителен съвет, в чийто

33 Ден, бр.8, 18 февр.1921 г.
34 Държавен вестник, бр.244, 5 ноемв.1908.
35 Пак там, бр.111, 21 май 1914 г.
36 Коев, П. Развитие на капиталистическата промишленост в Стара Загора 1878-1944 година.
Стара Загора, 1998, с. 27
37 Иванова, Е. Стопанско развитие на Стара Загора и околията (1918-1923). – Исторически
преглед, кн.1-2, 2000, с. 190-191
38 Петров, В., Й. Платиканов, С. Манчев. История и развитие на пивоварната промишленост в
България (1848-1993). С., 1996, с. 34-37
39 Йорданов, Д. Войната и новите акционерни дружества. С., 1919, с. 149
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състав влизат Н. Златев (председател), Г. Димитров, Ст. Папазян, Зл. Златев, Д.
Ванлед, инж. Б. Високов и д-р П.Вичов.

АД “Тракия” изкупува всички сгради на фалиралото дружество “Бъдъщност”,
фабриката под същото име с машините и инсталациите, а братята Златеви лично се
заемат с нейното възстановяване. От Дюселдорф са внесени 2 000 м. манесманови
тръби, наети са баумайстери от Германия и Чехия, по-късно фабриката е снабдена със
собствен водопровод и източници на електричество40.

Пивото на фабрика “Тракия”, добре отлежало “светло” и “салвадор”41,  бързо се
налага на пазара и заема трето място в страната, след прочутото “Шуменско” и
утвърденото “Прошеково” пиво42. АД “Тракия” продава успешно във всички  градове, в
които разкрива модерно съоръжени складове и инсталации за бутилиране на бирата.
Около 1925/1926 г. обаче, заради увеличения от държавата акциз, фабриката изпада в
затруднения, АД “Тракия” търпи загуби и след учредяването на пивоварния картел през
1927 г. прекратява съществуването си43.

Приблизително по времето, когато се захващат с производството и търговията
на пиво, дейните старозагорски банкери Злати и Никола Златеви навлизат и в
тютюневия бранш, който държавата по принцип не толерира, но който в годините на
войната показва неочаквано добри перспективи44.

С усета на точни анализатори и с оглед на вече съществуващите географски
центрове за производство и търговия на тютюневи изделия, Златеви слагат началото
на своята стопанска експанзия извън икономическата територия на Старозагорски

окръг. През ноември 1917 г. те откриват клон на фирмата си “Братя Златеви” в
Пловдив на ул.”Станционна” (дн. “Иван Вазов”)45,  на която организират и собствени
тютюневи складове. Според определението на Пловдивския съд, клонът на фирмата
се занимава с търговия на тютюн на едро46.

Само месец след това, на  1 януари 1918 г. търговската къща на братя Златеви
отваря клон в София, на ул.”Витошка” №18 с предмет на дейност – извършване на
банкерски и търговски операции47. На следващата година е открит и четвъртият клон в
Сливен, този път с предмет на дейност – минно дело.

В настъпилия мирновременен период първата голяма и успешна инициатива на
братята Златеви е разкриването на собствена фабрика. Регистрирана през ноември
1920 г. от Софийския окръжен съд48, фабриката се казва “Енидже” и според съдебното
определение ще се занимава с “фабрикуване и търговия с всички видове тютюневи

40 Коев, П. Цит. съч., с. 26
41 Зора /Ст.Загора/, бр.476, 3 февр.1921 г.
42 Петров, В., Й. Платиканов, С. Манчев. Цит. съч., с. 36
43 Пак там, с. 38
44 Йорданов, Д. Принос за промишлената история на града София. С., 1928, с. 80
45 ДА-Пловдив, ф.50к, оп.3, а.е.587, л.1. Заявление на Братя Златеви до Пловдивския окръжен
съд
46 Пак там, л.3. Удостоверение на Пловдивския окръжен съд от 14 дек.1917 г.
47 ДА-София, ф.3к, оп.6, а.е.1236, л.11. Заявление на Братя Златеви до Софийския окръжен
съд, 5 апр.1918 г.
48 Пак там, л.31-33; Земеделско знаме, бр.11, 24 март 1921 г.
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изделия”49. Строителството на сградата, на ъгъла на бул.”Дондуков” и бул.”Фердинанд”
(дн.”В.Левски”), започва през  лятото 1920 г.50, а тържественото откриване на
фабриката “Енидже” става на 27 март 1921 г.51 „Братята Златеви –  казва на
откриването министър Турлаков – с тая фабрика, главната цел на която е експорта –
ще индустриализират едно производство на българското земледелие и ще запазят за
страната ни облагите, които до днес други извличаха… Едно щастие за България е, че
Никола Златев разработва капиталите на баща си, национализира ги, прави ги
обществени”52.

Фабриката „Енидже”, снабдена с най-модерни инсталации и машини – последна
дума на тютюневата техника – по пресмятанията на тютюневите специалисти ще
произвежда около 3 000 000 папироси при 8-часов работен ден, а при двойна смяна от
работници, производството ще се увеличи двойно. Цялото производство  ще бъде по-
голямо от това на  съществуващите 4-5 фабрики и по-голямо изобщо от консумацията
на папироси в България.

След като “Енидже” е пусната в действие, братята Златеви съсредоточават
енергията си във въгледобивната промишленост – област, която не само че не е
галеното дете на държавата, но изисква огромни капиталовложения, специални
познания, висококвалифицирани специалисти, техника и инфраструктура, каквито в
България няма. Това, което има е нелоялната конкуренция на държавните мини, а тя
по обясними причини, не попада в категорията на стимулиращите фактори.

Още през ноември 1917 г. търговско-банкерска фирма „Братя Златеви” получава
от софийския гражданин П. Димитров концесията “Чумерна”53, но МТПТ регистрира
Златеви като нейни собственици едва през ноември 1919 г.54 На следващата година
братята откупуват и концесията “Св. Никола”, което е узаконено  с Указ №44 от 18
октомври 1921 г.55

Концесията “Св. Никола” има обща граница с “Чумерна” и двете лежат под
високия връх “Чумерна”. Разположени на стръмен и скалист терен, въглищните
пластове в двата участъка се намират дълбоко под земната повърхност и почти
отвесно. Така създалите се и съществуващи геоложки условия правят експлоатацията
на мините много трудна и скъпа, а производителността на труда – много низка. На
всичкото отгоре липсват всякакви шосейни пътища и транспортни връзки до
отдалечения на километри железопътен възел Сливен. Превозът на продукцията,
както и преди войните,  може да става само с волски и конски коли,  а от високите
непроходими места – единствено с катъри. Но дори и тяхното наемане е трудно,
защото кираджиите са свободни само през зимата, когато се освобождават от полска
работа.

Златеви навлизат в минната индустрия с присъщия си размах, но пък и рискът
на този етап не изглежда голям. Делата на фирмата след войната просперират, а
банката и търговията с жито, пиво и тютюн носят печалби. Фабриките “Тракия” в Стара
Загора и “Енидже” в София се управляват компетентно и постепенно се налагат на
пазара. Следователно, инвестициите могат да бъдат насочени към изпълнението на
грандиозния производствен проект за превръщането на концесиите “Чумерна” и
“Св.Никола” в модерни и доходоносни въгледобивни мини.

49 ДА-София, ф.3к, оп.6, а.е.1236, л.30. Заявление от Братя Златеви до Софийския окръжен
съд, 27 окт.1920 г.
50 Земеделско знаме, бр.11, 24 март 1921г.
51 Пряпорец, бр.65, 29 март 1921 г; Утро, бр.3509, 30 март 1921 г; Ден, бр. 38(2959), 1 апр.1921 г.
52 Ден, бр.38, 1 апр.1921.
53 ЦДА, ф.231к, оп.1, а.е.141, л.131. Сведение за прехвърлянето на концесия “Чумерна” от
П.Димитров върху Злати Златев и Никола Златев
54 Пак там, а.е.143, л.10-12, 69. Удостоверение на МТПТ за Братя Златеви, София, 7 февр.1929
г.
55 Държавен вестник, бр.174, 3 ноемв.1921 г.
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Практическата организация започва преди всичко с привличането и подбора на
специалисти по минно дело56,  намерени са и работници за рудниците от близките до
находищата села. Изготвен от специалист е и проект за монтирането на един по-голям
и един по-малък бремсберг57. През 1920 г. е получено и разрешението за
построяването на 40 км дълга железница (теснолинейка) от мина “Чумерна” до жп
станцията на Сливен58. Материалите за нея, а и  другите необходими на работниците
технически инструменти и съоръжения са поръчани в чужбина. От Цвикау, посредством
транспортното дружество “Чехословакия”, са осигурени за мина “Чумерна”- 25 и за
мина “Св.Никола”- 23 бензинови лампи и цилиндрични стъкла за тях, произведени от
реномираната фирма “Фриман & Волф59. Телени  въжета, 10 и 16 мм с обща дължина
около 4 000 м, са доставени от държавния главен инженерен склад60.  Въпреки че на
този ранен етап в рудниците не е открито наличието на опасния избухлив газ “Гризу”,
закупена е необходимата за изследването му лампа, система “Piller’a”61.

Оборудването на мините и на миньорите, но преди всичко скъпоструващото
строителство на теснолинейката и бремсберга, за кратко време поглъщат огромни
средства62. А към 1925 и началото на 1926 г. делата на фирмата не стоят добре, тя
изпитва финансови затруднения. Някои от дейностите са в застой по чисто обективни
причини, произтичащи от настъпилата след 1924 г. дезорганизация в кредитната
система, от намаляващите възможности на банките и акционерните дружества да
финансират индустрията и търговията от една страна, а от друга - на индустриалците и
търговците да намерят кредити за своите дейности.

През 1925 г. и тютюневото производство преживява застой, който засяга и
търговията с тютюн и тютюневи изделия63. Стагнацията на външните пазари и
преустановяването на сделките в страната засягат и производители, и търговци.
Кризата не подминава и работилниците на Златеви в Пловдив, и фабриката “Енидже” в
София, която преустановява производствената си дейност64.

През същата 1925 г. пивоварните фабрики също започват да губят вътрешните
си пазари. Пласментът им се ограничава дотолкова, че дори най-мощната Шуменска
фабрика е пред фалит65. През 1927 г. пивоварната фабрика “Тракия” на практика
прекратява производството си, а заедно с нея престава да съществува и АД “Тракия”.
Така фирмата “Братя Златеви” загубва голяма част от вложенията си и към 1927 г.
клоновете в Стара Загора, Пловдив и София не развиват никаква дейност, не могат да
изплащат заплатите на чиновниците си, затварят гишетата и фактически ликвидират66.
На 10 ноември 1927 г. е ликвидиран и Сливенският клон, с което приключва 13-
годишната история на търговско-банкерското събирателно дружество “Братя
Златеви”67.

След  ликвидацията  възниква  реалната заплаха и мините да бъдат загубени,
тъй като срещу търговско-банкерската фирма „Братя Златеви” и нейните членове
братя Златеви в Старозагорския окръжен съд постъпва иск за обявяването им в

56 ЦДА, ф.231к, оп.1, а.е.146, л.8. Писмо на Братя Златеви от София, 30 ноем.1920 г. до МТПТ.
57 Пак там, а.е.143, л.10-12. Писмо на Братя Златеви от София, 12 дек.1919 г. до МТПТ.
58 Известия на Бургаската търговско-индустриална камара, бр.16, 30 септ.1920 г.
59 ЦДА, ф.231к, оп.1, а.е.143, л.15. Писмо на Братя Златеви от София, 14 февр.1921 г. до МТПТ.
60 Пак там, л. 10-11. Писмо на Братя Златеви от София, 12 дек.1919 г. до МТПТ.
61 Пак там, л. 58-59. Писмо на Братя Златеви от Сливен, 29 дек.1925 г. до МТПТ.
62 Пак там, оп.2, а.е.495, л.7-8. Заверен препис от договора.
63 Бурилков, Ж. Изгледите на тютюневия пазар. – Списание на Българското икономическо
дружество, кн.9 и 10, 1926, с.368.
64 Юрданов, Д. София като индустриален център. – В: Юбилейна книга на град София (1878-
1928). С., 1928, с. 251
65 Петров, В., Й.Платиканов, С.Манчев. Цит. съч., с. 37
66 ЦДА, ф.231к, оп.1, а.е.141, л.200-201. Протокол на Върховния касационен съд, София, 5
апр.1932 г.
67 Пак там, а.е.143, л.69. Удостоверение на МТПТ за Братя Златеви, София, 7 февр.1929 г.
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несъстоятелност68.  Никола Златев прочее се заема да спаси на всяка цена и с всички
средства минните концесии, рудниците и техническите съоръжения към тях с енергия,
будеща уважение. Той наистина успява. Но това вече е негова лична битка, която би
могла да бъде предмет на отделна история.

През годините на съвместна дейност Злати подкрепя разнообразните начинания
на по-малкия си брат и признавайки таланта му на организатор и роден лидер, му
отстъпва водещата роля. Когато фирмените дела навлизат в застой, той делегира на
Никола и правото да се разпорежда и с недвижимите имоти на фирмата69.  За себе си
Злати Златев запазва периметъра на земевладението и търговията, в които се чувства
най-вещ и пълноценен.

Злати (1885-1944) и Никола (1889-1967) Златеви влизат в новата българска
история през първото десетилетие на ХХ в. и като разпознаваеми фигури на
стопанската инициатива те остават в актуалните хроники до средата на 40-те години,
когато изчезват от историята като призраци при първите петли, възвестили началото на
т.нар. социалистическа революция.

В годините на войните младите Златеви извеждат на тържището трупаните с
десетилетия капитали на  Васил и Нено Златеви. Те впрочем се проявяват като
достойни синове на своя баща що се отнася до родовите качества на почтеност,
деловитост и търговски нюх. В същото време, фактът, че са се номинирали в
българското стопанство чрез името на старите Златеви и чрез онаследяване на
семейните спестявания съвсем не ги държи в плен на традицията.

Новите социални условия на ХХ в. са родили необходимостта от нови хора с
други разбирания и манталитет, според който творенето на блага се постига не с
пестенето на пари, а чрез движение на капиталите в много посоки. А младите Златеви
са убедени, че за да се увеличават печалбите, парите трябва да се влагат щедро в
нови предприятия. И като казвам щедро, имам предвид обмислено с оглед на
предварително начертани перспективи. Такъв един избор, проектиран в тесните рамки
на изостаналото българско стопанство, при слабата консумативна способност на
население, отнасящо се на всичкото отгоре с неприязън към капитала, капиталистите и
всички “видающи се личности”70, има характер на истински подвиг. Именно в този
контекст може и следва да се оценяват мащабните предприятия, осъществени от
братята Злати и Никола Златеви.

68 Пак там, а.е.141, л.200. Протокол на Върховния касационен съд, София, 5 апр.1932 г.
69 ДА-София, ф.3к, оп.6, а.е.1236, л.40. Заявление от Братя Златеви до Софийския окръжен
съд, София, 24 юли 1926 г.
70 Бочев, Ст. Капитализмът в България, с.103.
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ТРАКИЙСКИЯТ ВОЙВОДА СТОЯН ТЕРЗИЕВ

Василка Ташкова

THE THRACIAN VOIVODE STOYAN TERZIEV

Vasilka Tashkova

Summary

He is a little known Thracian voivode (chieftain). He formed a detachment in 1913 and
participated in the events, related with the defense of the Bulgarian civilian population in
Aegean(Western) Thrace.In 1922, when it is established Bulgarian – Turkish Thracian
organization, he led a neww detachment, which operated in Gyumyurdzhina (Komotini)
region. After 1920 he lived in a town of Kardzhali. He took part in the social-political life of the
town-like chairman of the Thracian organization, deputy mayor and mayor during 20s of 20-th
century.

Стоян Терзиев не е сред най-известните тракийски войводи, но името му е
свързано със значими събития от историята на България – национално-
освободителното движение в Тракия, което е неразделна част от борбите за
национално освобождение и обединение на българите. Историческите събития, които
се разиграват в Западна Тракия в началото на 20-ти век подлагат на изпитание
българското население в областта. От пълното му разорение през лятото на 1913 г. до
организираната съпротива срещу гръцката окупация в началото на 20-те години, като
реакция срещу несправедливите решения на подписаните мирни договори.

През драматичната 1913 г. Стоян Терзиев създава чета, която е в помощ на
българските войскови части и на пострадалото население в Беломорието, а през 1922.-
1923 г. надеждите за свободна Тракия го карат отново да поведе чета, като част от
боевата сила на Българо-турската тракийска революционна организация.

Стоян Терзиев е роден в с.Чадърли,  Гюмюрджинско на 1  август 1885  г.  в
семейството на Тоньо и Тона Терзиеви.1 Баща му шиел аби, калцуни, потури, грижове и
от там идва фамилията Терзиеви. Той е четвъртото, най малкото дете в семейството.
През 1897 г. завършва ІV отделение и баща му го праща чираче при гръцки търговец в
Гюмюрджина. По-късно е чирак в Архиерейското наместничество в града. Духовните
служители там са свързани с дейци на ВМОРО и го посвещават в подготовката на
Илинденско-Преображенското въстание. Тук е най-сигурното убежище на всички
революционни дейци, които посещават Беломорска Тракия по това време, тук често
намират прием членове на Одринския революционен комитет. Уреждат се срещи на
представители на вече създадените революционни комитети и той присъства на тези
срещи.2 „Годините прекарани в Архиерейското наместничество за мен бяха много ценни
– пише Стоян Терзиев - тъй като архиерейският наместник Дойчин ме запозна с
борбите на българите срещу турците и гърците. Макар и малък той ме закле да служа
на тази кауза”3

След влизането на българските войски в Гюмюрджина по време на Балканската
война, както голяма част от местните българи, той търси начин да и бъде полезен.

1 ДА-Кърджали, Спомени № 783
2 К. Попгеоргиев, Преображенци в Кърджали, -.Нов живот, 1 август 1981г.,бр.92
3 ДА-Кърджали, № 783, Автобиография на Стоян Терзиев, л.1



663

Събират се група от 10 човека и обикалят Гюмюрджинско и Ксантийско, за да видят
какво е разположението на турските войски в региона. По-късно е назначен за пристав в
града.4

Обявяването на Междусъюзническата война и последиците от нея се стоварват с
унищожителна сила върху българското население в Тракия. България е притисната от
всички страни. Нахлуването на турски войски в Източна и Западна Тракия през лятото
на 1913 г., безчинствата на башибозушките части в областта и заемането на градовете
Ксанти, Дедеагач, Порто Лагос и други селища от гръцките войски, всява несигурност и
паника в българските села. При създадената ситуация както не малка част от
българите в Гюмюрджинско, Стоян Терзиев заедно със семейството си поема през
Маказа и Кърджали за вътрешността на страната. Настанява родителите си в Хасково,
но е убеден, че трябва да се върне в родния си край, за да бъде полезен на останалите
в Западна Тракия българи. В същото време оставените в областта малобройни
български войскови части, атакувани от страна на гръцки войски и турски башибозук, се
оттеглят. В този период и в помощ на българската войска и на местното население са
действията на създадената от Стоян Терзиев чета.

Когато пристига в Хасково, той се среща с началника на гарнизона и иска
разрешението и помощта му да сформира чета от доброволци, с която да се върне в
Гюмюрджинско. Набира около 70 души, които военните въоръжават.5 В четата се
включват както българи, бежанци от Тракия, така и българи от различни краища на
страната. Сред четниците са и известните актьори Стоян Бъчваров и В. Гандев, както и
журналиста Великов /от Добруджа/.Четата получава задача да помогне на българската
войскова част, която се е оттеглила на север от Гюмюрджина. По пътя от Хасково през
Кърджали и Маказа към четата се присъединяват и други доброволци. Когато стигат
бункерите при Малкия Маказ, срещат моряци напуснали Дедеагач след нахлуването на
гръцки войски в града. Войниците се присъединяват към четата. Постепенно тя достига
около 250 души и се установява в с.Дерекьой, разположено на около 9 км. северно от
Гюмюрджина. Там научават, че български войници, водени от полк. Дамаскинов,
оттеглили се от Дедеагачко и Гюмюрджинско са заели позиции в местността „Калето”.
Четата се свързва с войсковата част и предприемат съвместни действия в района.6

Първата им акция е срещу башибозушка чета при с.Йоважилар, а малко по–късно при
с.Томрукьой. Турска чета начело с Мехмед Даа след палежи и безчинства в
българските села се настанила в родното село на водача - с.Томрукьой. Четата на
Стоян Терзиев, към която се присъединяват лейтенант Тодоров, поручик Карадимов и
подпоручик Великов поема към селото. Акцията е успешна, селото е блокирано, а
Мехмед Даа пленен. Води се сражение, бандата на Мехмед Даа е разбита.

В средата на месец юли 1913 г. местното мюсюлманско население въстава и
създава т.н. „Гюмюрджинска автономна република”, начело с Хафуз Сали. Тази
република съществува само два месеца, но нейната въоръжена милиция подлага на
физическо унищожение останалото без никаква защита българско население в Западна
Тракия.7 Макар, че по силата на Букурещкия мирен договор Западна Тракия остава в
границите на България, в областта има отделни малобройни български войскови части,
отстъпили от предишните си позиции. В тази критична ситуация четите са единствената
надежда на българите за помощ и спасение. По това време четата на Стоян Терзиев
действа в района на Гюмюрджинско и Ксантийско, преследвайки башибозушки части.8 В
своите спомени той пише, че разформировал четата си след действията й в
Ксантийско. Една част от четниците поели към Рудозем, Чепеларе и Смолян, а други

4 РИМ-Кърджали,научен архив НИ, а.е.93, с.2
5 Пак там
6 Пак там.
7 Трифонов,Ст.-Тракия–административна уредба, политически и стопански живот 1912-1915, с
62
8 ДА-Кърджали, №783, Автобиография на Стоян Терзиев, л.1,2
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към Хасково.9 Стоян Терзиев се връща в Хасково. Явява се при началника на
гарнизона в града и получава нова задача -  с няколко свои четници да се върне и
разузнае какви са силите на башибозука, който е заел Кошукавак /Крумовград/,
Мастанли /Момчилград/ и Кърджали, като поддържа връзка с граничните български
части. Тези сведения трябва да събере за 2-3 дни. Заедно с Васил Паскалев Арнаудов,
Запрян Димитров Запрянов и Кирьо Митрев - и тримата четници от неговата чета
поемат към Кърджалийски район. Установяват, че башибозукът, който се е
съсредоточил там всъщност е преоблечена редовна турска войска. Тук ги заварва
сключването на договора с Турция и се завръщат отново в Хасково.

През есента на 1913 г. българските войски отново се завръщат в Западна Тракия.
Областта е включена в границите на България. Както голяма част от бежанците,
Терзиев се завръща в родното си село и се отдава на мирен и спокоен живот. Но не за
дълго. Започва Първата световна война и той участва в нея. Ньойският мирен договор
отнема Западна Тракия от България. Следват събития, които го връщат отново към
четничеството. След Първата световна война в областта се установява Съюзническо
управление, начело с генерал–губернатора, генерал Шарпи. Изгубили надеждите, че
Западна Тракия ще бъде върната на България местните българи подкрепят идеята за
запазването и като автономна държавна структура.10 Но през пролетта на 1920 г.
Гърция получава нови територии и съществува реална опасност от гръцка окупация на
цялата област. Отново българското население е заплашено от повторение на
изстъпленията от 1913 г. и хиляди поемат към България - до м. март 1920 г. броят им
стига 40 000 души.11 Тогава Стоян Терзиев се заселва в Кърджали.  В същото време в
града непрекъснато прииждат българи от Беломорието. Оцеляването им изисква общи
усилия и затова през 1920 г. създават своя организация „Културно-благотворително
дружество”Тракия” и неин председател става Стоян Терзиев.12

Страхът от гръцка окупация на Западна Тракия сближава местното българско и
турско население. Идеята за автономия на Тракия се подкрепя и от българите бежанци,
заселени в пограничните райони на страната, които виждат в това възможност да се
върнат по родните си места. Последвалите събития се развиват в условията на война
между Гърция и Турция. Обединяването на усилията на българи и турци в Тракия
започва със свикването на съвместен българо -  турски конгрес на 25 май 1920 г.  край
село Химитли, Гюмюрджинско. На този конгрес присъстват български и турски войводи.
Тук е и войводата Стоян Терзиев. Избират Временно българо-турско правителство на
Западна Тракия.13 За борба срещу гръцката окупация Българо-турското правителство
формира армия от 30 дружини с около 2000 души главно тракийски турци и българи,
голяма част заселени в южните райони на България – Хасковско, Кърджалийско и
Смолянско.14 Като председател на Тракийската организация в Кърджали, Стоян Терзиев
подпомага организирането им. Действията на четите са насочени срещу гръцките
войски в Гюмюрджинско, Дедеагачко, Софийско. Но Българо-турското правителство не
разполага с достатъчно сили да отблъсне гръцката армия. Съпротивата им е отчаяна
стъпка и противодействие срещу несправедливите решения на подписаните
международни договори.15

На съвещание проведено през ноември 1922 г.в с.Казак, Ивайловградско,
ръководителите на въоръжената борба - български и турски войводи вземат решение

9 РИМ-Кърджали, научен архив НИ, а.е.93, Животописна бележка, с.3
10 Трифонов, Ст., Българското национално освободително движение в Тракия 1919-1934г.,С.
1988г.,с.31
11 Пак там
12 Михайлова Мара, Кърджали, С.2000, с.241
13 Трифонов, Ст., Българското националноосвободително движение в Тракия 1919г-1934г., С
1988г., с.63, 66
14 Пак там, с.70
15 Пак там, с.74
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да се създаде Българо-турска тракийска вътрешна революционна организация. Избран
е Централен комитет. Председател и главен войвода е Таньо Николов. Изработват
Устав и Правилник, а целта е чрез повсеместно въоръжено въстаническо движение да
се извоюва пълна политическа автономия на Тракия. Обективните реалности обаче
насочват Българо-турската ВТРО да действа само в Западна Тракия.

В самата организация и подготовка на въстаническото движение важно място
заемат пограничните пунктове, където се съсредоточават хора и се създават складове
за оръжие и боеприпаси. Войводата Стоян Терзиев е назначен за главен пунктов
началник на организацията в Мастанлийски окръг, обхващащ територията на днешната
Кърджалийска област16. Пунктовите началници имат изключително важна роля.
Особено този в Мастанлийски окръг, откъдето минава пътя на четите към Западна
Тракия. Негова отговорност е да осигурява храна, облекло и други материали
необходими за въоръжените отряди. Грижи се за безпрепятственото преминаване на
четите в Тракия и тяхното завръщане след акция.

Боевата сила на организацията са четите начело с опитни стари войводи. През
месеците октомври – декември 1922 г. в Хасковски, Мастанлийски и Смолянски окръзи
се формират 20 чети – 13 български с 392 четници и 7 турски с около 200 души.
Българските чети се групират в 9 революционни групи начело с войводите - К. Ненчев,
Д. Николов, К. Митев, Д. Маджаров, П. Чапкънов, Т. Хвойнев, А. Лазаров, Р. Андонов и
Стоян Терзиев. Начело на турските чети са войводите Топал Кадир, Шефкет бей, Кара
Бекир, Юмер Чауш, Мустафа Чауш, Топал Асман и Хафуд бей 17 Често в акции действат
сборни чети.

В структурата на военното ръководство особено място заемат ръководителите на
революционните групи. Ръководената от Коста Митев Пета революционна група се
състои от 74 четника. В нея са включени 3 чети –на Коста Митев, на Тачо
Хаджистоенчев и на Стоян Терзиев. В четата на Стоян Терзиев са записани 20 души18

Четите са особено активни през ноември и декември 1922 г., когато атакуват военни
подразделения и складове в района на Дедеагач и Гюмюрджина, разбиват гръцки
дружини, пленяват оръжие. След разногласия сред войводите и оставката на К. Ненчев
главния войвода Таньо Николов назначава ново ръководство на Първа революционна
група. Създава щаб в състав Стоян Терзиев, К. Вазов и Т. Стоенчев. През януари 1923
г. четата навлиза в Западна Тракия и нарушава комуникациите на Ксанти –
Гюмюрджина, Дедеагач и Одрин. Разгромяват гръцка застава при с. Аджи Виран.

На събрание на войводите свикано на 30 януари 1923 г. в местността „Кютюк
бурун”, на което присъства и войводата Стоян Терзиев е обсъден въпросът за по–
нататъшната дейност на четите. Отчитат, че в отговор на извършените от тях акции в
Беломорска Тракия гърците засилват терора над българското население, /интернират
хиляди българи по гръцките острови/. Поставят въпроса за това, че снаряжението на
четите е изчерпано. Вземат решение част от четите да останат в Тракия, а други да се
върнат в България.19 Няколко месеца след това Българо-турската ВТРО престава да
съществува.Следва разочарование. Става ясно, че Тракия е поделена между Гърция и
Турция.

Стоян Терзиев отново се завръща в Кърджали и активно участва в обществено-
политическия живот на града. Той е общински съветник, заместник кмет през 1925 г.-
1926 г. и кмет на града през 1928-1929 г.20 Тези години са изключително трудни, защото
в града непрекъснато прииждат бежанци и техните проблеми търсят решение.
Настаняване, оземляване, окъщяване, грижа за бедните - това са нещата, които са

16 Пак там, с.107
17 ДА-Хасково, Ф .656 К, оп.1, а.е.1, л.197, 199
18 Дончева, Н. Активни дейци на национално - освободителното движение в Тракия, Сборник
Тракия, т.ІІ, Хасково, 2002г., ДА- Хасково Ф.656 К, оп.1, а.е.1, л.199
19 ДА-Хасково, Ф. 656 К, оп.1, а.е. 1, л. 28
20 ДА Кърджали, Ф.8 К, оп. 1, а.е.2
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приоритет за общинската администрация. Такива са и задачите на кмета през този
период. До края на живота си Стоян Терзиев живее в Кърджали. Умира през1970 г.



667

Снимка № 1: Войводата Стоян Терзиев

Снимка № 2: Сборна чета -1922г./в средата войводата Стоян Терзиев/



668

МИХАИЛ КОЛОНИ И НЕГОВИЯТ СВЕТОГЛЕД ЗА ЕВРОПЕЙСКА ВАРНА

Красимира Томова

MIHAIL KOLONI AND HIS VIEW ABOUT VARNA AS AN EUROPEAN CITY

Krasimira Tomova

Summary

During both his mandates as mayor ( 1881 – 1885 and 1890 – 1893 ) Mihail Koloni started
the construction of Varna as a modern European city and a seaside resort. He elaborated a
long-term urbanisation program, incorporating large-scale and far-sighted ideas. He foresaw
that Varna has a great future as a seaside resort of European importance. Koloni’s program
included: setting-up parks and a Seaside garden, building of hotels, seaside spas, a theatre,
afforestation of the neighbourhoods, demolition of fortress walls and old, ugly houses that are
dangerous to be inhabited, regulation and pavement of the old streets in the central part of
the town, building new roads to the Seaside garden and the new residential districts, selling
plots for construction of houses for the settlers from inland, Thrace, Macedonia, etc. Koloni’s
ideas, incorporated in the project, were realised in several stages

Личността на Михаил Колони е свързана както с национално-освободителните
борби на българите, така и с историята на Варна след Освобождението.

Михаил Хаджикостов Колони е роден  на 27 ноември 1817 г. в Сливен. Останал
рано сирак заминава  с роднините си в Букурещ, където учи в гръцко училище. Частен
учител е на децата на влашкия управител княз Александър Гига. През 1837 г. заедно с
децата на княза заминава за Атина за да  продължат образованието  си. Три години по-
късно отиват да учат в Париж. През 1848 г. Колони взема участие във Френската
революция1. След завръщането си в Букурещ отново преподава частни уроци,
занимава се с търговия и арендаторство. Подпомага изграждането на българската
църква, училища, читалища, основаването на “Българското благотворително
дружество” във Влашко (1853). Участва в създаването и е член на Тайния централен
български комитет (ТЦБК). Предоставя свои средства за сформирането на Втората
българска легия (1867-1868)2. Включва се в подготовката и изпращането на четата на
Х.Димитър и Ст.Караджа в България през 1868 г. За целта наема чифлика в с.
Петрушан, до Гюргево. Там пристигат четниците, наети от него като работници3. По
време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. Колони дарява средства за оборудване
на лазарети и за знамена за формираните български опълченски дружини в Румъния4.

След Освобождението Колони  разпродава имотите си в Румъния и през 1879 г.
се връща в България, като за няколко месеца се установява в Сливен. Още същата
година се преселва във Варна5. Със своето обаяние и инициативност, за кратко време

1 Кацев, Д. Вести и бележки.  Михаил хаджи Костов Колони – В:  сп.    Родина,  1941,  кн.  III  ,  с.
155.
2 Енциклопедия „Българската възрожденска интелигенция. София, 1988, с.347.
3 Стоянов, П. Стара Варна. В първите години след Освобождението  1878 – 1890 г. Варна, 1992
г., с.25-27.
4 Кацев, Д. Цит. съч., с. 157.
5 Арх.Инокентий. Михаил Колони. – Приложение към брой 234 на в.Варненски общински
вестник, 24 октомври 1930 г.; в. Варненски общински вестник, № 1, 20 януари 1893 г.
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Колони спечелва доверието на варненци. Участва в редица стопански, обществени и
културни прояви на българите в града. Избран е във временното ръководство на
основаното на 9 септември 1880 г. „Общество за взаимен кредит и търговия с Русия”6.

Михаил Колони е два пъти кмет на Варна (1881–1885 и 1890–1893)7 Той полага
началото на изграждането на Варна като модерен европейски град и морски курорт. От
един ориенталски град, с тесни и кални улици, окован от крепостни стени и заобиколен
от блата, Колони иска да създаде модерен град, каквито е виждал в Европа.

Далновидният Колони  изготвя дългосрочна благоустройствена програма, в която
са залегнали мащабни и прозорливи идеи. Предвижда, че Варна има бъдеще като
морски курорт с европейско значение. Осъзнава  значението на факта, че освен
икономическа изгода, развитието на града в тази посока ще доведе и до неговата
популярност. Програмата на Колони включва: изграждане на градски паркове и
Приморска градина, хотели, морски бани, театър, залесяване на околностите,
събарянето на крепостни стени, на стари и грозящи къщи, опасни за живеене,
регулиране и павиране на старите улици в централната част на града, отваряне на
нови към Приморската градина и новите квартали, разпродаване на места за строеж на
жилища на преселниците от вътрешността на страната, Тракия и Македония.
Принципът, който характеризира неговата дейност е: “Градският съвет е длъжен да
прави всичко нужно и общополезно за града и ако няма средства, длъжен е да ги
намери...Тия пари сега ги нямаме. Те ще се изтеглят лека полека и аз не мисля за
изплащането на дълга, тъй като ако не задлъжнеем, никога не можем да поправим
града”8.

Програмата на Колони изисква значителни средства, поради което често се
противопоставя на недалновидността на общинските съветници. Те не са чужди на
новаторските идеи, но за тях не е без значение цената на промените и сблъсъка със
собствените им интереси. Споровете по този въпрос са често явление.”Бе джанъм –
опонира им той (б.а.) - какви сте вие хора! Все за пари най-напред питате, аз Ви питам
трябва ли да се направи, да стане туй нещо или не трябва, а за пари не питайте, пари
ще се намерят”9

Колони не само говори за европеизацията на града, но със своята решителност и
упоритост поставя основите на бъдещия модерен град. Самият той е осъзнавал, че не
е възможно изцяло да осъществи идеите си  през 80-те години на XIX век. Те се
реализират на няколко етапи, в продължение на десетки години. На 17 септември 1881
г. Колони предлага на общинските съветници да вземат решение за сключване на заем
от 1 000 000 лв. за построяване на хотел с парк и морски бани, за изграждане на
градската канализация, театрална сграда и хали, за пресушаване на блатистите места
край Варна10.

Една от големите заслуги на Колони е, че поставя началото на днешната
Приморска градина. Тогава на нейното място е имало зеленчукови градини и кланица.
По време на разискванията на общинската сесия, състояла се на 22 юни 1884 г.,
Колони  подчертава: „Ако не днес, то утре, Приморската градина, тая широка гледка ще
бъде тясна за гражданите и Вие с рамо ще си пробивате път, за да се разхождате там...

6 В.Варненски вестник, № 25, 13 септември 1880 г.
7 Близнаков, П. Изборите във Варна 1878 -1939 – В: Известия на Варненското археологическо
дружество, XIV, Варна, 1963, с.147.; Мирски, К. Миналото на Варна и управниците й –
В.Варненска  поща, вечерно издание, № 3054, 3 юни 1928; бр.3056, 4 юни 1928 г.; № 3059, 6
юни 1928 г.; бр.3082, 18 юни 1928 г.; Мирски, Хр. К. Миналото на Варна и управниците й –Музей
за нова история на Варна, инв № 4437; в. Варненски общински вестник, № 27, 15 октомври 1890
г.
8 Межделиев, Г. Известни личности от Варна и Варненския край, Варна, 1998, с.53-55.;
Арх.Инокентий. Михаил Колони. – Приложение към брой 234 на в. Варненски общински вестник,
24 октомври 1930 г.; в. Варненски общински вестник, № 10-11, 1 септември 1937 г.
9 Музей за нова история на Варна, справочен фонд за М. Колони.
10 В. Варненски общински вестник, № 28, 23 октомври 1890 г.
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Не искам да умра преди да видя този парк”11. Отпуснатите средства от общинските
съветници за озеленяването на Варна и за създаване на Приморски парк са крайно
недостатъчни. В отговор на настойчивата молба на Колони за допълнителни средства
те му се присмиват: „Стар човек е, не му намирайте махна. Пространството е много
голямо и тук се иска за украсяването му царска сила”12. Все пак упоритостта на Колони
надделява. На 21 юни 1891 г. Общинският съвет възлага на френския инженер
Мартине да изработи общ план на Приморската градина, който да включва земите до
старите гробища  (района на днешния Пантеон)13.  На 10  април 1892  г.  общинските
съветници изслушват доклада на назначената комисия за „подобряване” на
Приморската градина. Според плана на инж. Мартине и доклада на комисията се
предвижда следното: изграждане на павилион за музика и нов бюфет, внасяне на
екзотични дървета и растения, изравняване на бреговата ивица. Изпълнението започва
още през пролетта на 1892 г. Оформят се първите цветни лехи14.

Колони използва всеки даден повод за да осъществи идеята си за превръщането
на Варна в европейски курортен град. Под негово давление  Общината започва да
откупува лозята около манастира „Св.Димитър” за да се оформи района за бъдещата
лятна резиденция на княз Александър Батенберг15.  Колони е убеден,  че така ще
нарасне значението на Варна като курортно средище.

Амбициите на Колони Варна да се развива като морско летовище изправя
общинското управление пред много задачи, а именно: благоустрояване на града,
построяване на морски бани, на нови хотели, почивни станции, пансиони, места за
развлечения и прочие. През двата мандата на Михаил Колони се осъществяват част от
предвидените мероприятия. През 1892 г. Общинският съвет взема решение „да се
отдаде на предприемач чрез търг направата на морски бани”16.

С увеличаване на градското население в края на 90-те години на XIX век
нараства необходимостта от осигуряване на повече вода за Варна. Колони поставя
този въпрос пред Общинския съвет.  През 1890–1892  г.  инж.  К.  Папазян и арх.  Г.
Емануилов описват всички съществуващи водопроводи и обществени чешми и ги
публикуват във „Варненски общински вестник”.17

Много енергия и средства се влагат в благоустрояването на Варна по изготвения
регулационен план като: павиране и разширяване на улици, разрушаване на негодни
сгради, водоснабдяване и канализация и др.

През мандата на Колони се доизгражда Катедралния храм. На 13 ноември 1881 г.
Общинският съвет решава да бъде гарант на лотария, чийто приходи са предназначени
за строителството на катедралата. Общинските служители се ангажират и за
пласирането на билетите. Така чрез общината държавата отпуска 100 000 лв. и

11 Музей за нова история на Варна, сп. Ф. Инв.№ 3712
12 Музей за нова история на Варна, справочен фонд за М. Колони.
13 Межделиев, Г. Изтъкнати личности ...., с. 53-55. Арх.Инокентий. М.Колони – Варненски
общински вестник. Приложение към №.234, 1930; Варненски общински вестник № 10-11, 1
септември 1937. Мирски, К. Миналото на Варна и управниците й – Варненска поща, № 3061, 7
юни 1928, , № 3059, 6 юни 1928 г.
14 Мирски К. Миналото на Варна и управниците й – в. Варненска поща, бр. 3044, 29 май 1928 г.;
бр. 3050, 1 юни 1928 г.; бр. 3054, 3 юни 1928 г.; в. варненски общински вестник, бр. 21-22, 1
август 1892 г.
15 Мирски К. Миналото на Варна и управниците й – В. Варненска поща, вечерно издание, №
3059, 6 юни 1928 г., ДА – Варна, ф.82к, оп. 1, а.е.117, л. 141; в. Свободна България, № 13,     25
април 1881 г.; № 14, 2 май 1882 г.
16 Варненски общински вестник, бр. 21-22, 1 август 1892г.; бр.6-7, 1 юли 1937 г.
17 Водоснабдяването и канализацията на Варна. Сборник документи и материали. Съставил
Дряновски, Б. Варна, 2006, с. 5-7.
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разрешава на Общинския съвет  “да вземе от крепостните камъни за постройката на
новия храм”18.

През 1882-1883 г. се построява училище “Св.Климент”. През 1884 г. се назначава
първият общински архитект Сава Димитриевич. До май 1885 г. се поставя началото на
общинската адвокатура19.

Решават се и някои социални въпроси – правото на хамалите да си избират
кехая (бригадир), създават са първите правилници за слугите и хлебарите. Отваря
врати родилен дом, урежда се общинска болница. Определят се местата на
постоянните пазари20.

Михаил Колони не успява да убеди общинските съветници да гласуват средства
за построяване на хали, в които да се продават месо, риба и зеленчуци. Противниците
на идеята изтъкват, че ще се намалят приходите на хората, които  са наели за тази цел
магазини под наем. Тогава със собствени средства  Колони построява 3 сгради за
хали21.

През двата си мандата с упоритост и всеотдайност Колони успява да осъществи
част от своите идеи, независимо от консерватизма на някои от тогавашните
общественици. Оценка за неговата мащабна дейност дава архимандрит Инокентий:
“При двукратното си кметуване във Варна Колони, както се вижда е направил повече от
онова, което е било възможно да се направи за града ни... От всичко това, което той
предприемал или мислил да предприеме като кмет на града, личи, че той е имал лична
представа за своята задача: какви нужди може да има град Варна, какво бъдеще й
предстои и в каква именно насока трябваше да се работи. Почти всички негови проекти
са били навременни и обмислени, обаче не всички са могли да бъдат осъществени.
Едни са пропадали по нямане на средства, други са били отхвърляни от общинския
съвет от неразбиране значението им”22.

Методите на Колони понякога са в разрез със закона. Но това е продиктувано от
вижданията му за  бъдещото развитие на града. Някои от непопулярни мерки, като
преместването на турските гробища, прилагането на новия градоустройствен план,
който засяга  имотите на варненските граждани,  изискват силна воля и енергичност и
не винаги  могат да се разрешат с демократични средства.

Със своята дейност Колони оставя трайна следа в съдбата на града. Варна
започва да се отърсва от ориенталщината и се превръща постепенно в модерен град,
развиваща се икономика и лятна столица. Дори тогавашните му опоненти дълбоко в
себе си му вярват.

Тази огромна дейност го изтощава. Михаил Колони умира в крайна бедност на 10
януари 1893 г.23

18 Мирски, К. Миналото на Варна и управниците й – В.Варненска  поща,  вечерно издание, №
3050, 1 юни 1928 г.; Отчет за постройката на българската съборна черква „Успение Пресветая
Богородици”, Варна, 1887, с. 10, 12, 61.
19 Мирски, К. Миналото на Варна и управниците й – В.Варненска поща, вечерно издание, №
3050, 1 юни 1928 г.
20 Арх. Инокентий. Михаил Колони. – Приложение към брой 234 на в. Варненски общински
вестник, 24 октомври 1930 г.
21 Пак там
22 Пак там
23 В. Варненски общински вестник, № 1, 20 януари 1893 г.
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ЗА РОЛЯТА НА ЛИЧНОСТИТЕ В ИСТОРИОПИСАНАТА ТРАДИЦИЯ НА ГРАД
ОМУРТАГ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Мирослав Тошев

Една популярна, съвременна максима гласи: “Ако за едно събитие не е
съобщила CNN, то просто не се е случило!”.

Във времената преди появата на “електронната цивилизация”, подобна роля е
имало писаното слово. Не подлежи на съмнение факта, че без записана на белия лист
история едно селище изобщо не съществува в пространствено-мисловната схема на
общественото съзнание и светоусещане – то потъва в мрака на забравата и
неизвестността. В този ред на мисли, работата по създаване на поселищно
историческо съчинение, за което и да е населено място, се явява отправна точка в
оформянето на представата за неговата същност и за определяне на неговото
подобаващо място в общото духовно пространство. Макар все още сред специалистите
занимаващи се с българска историография да витае духът на известно пренебрежение
към съчиненията на местните краеведи, подобно отношение е повече от неуместно, тъй
като историописците посветили се на изследване миналото на своето селище имат
голяма заслуга за натрупване на обширен фактологически материал, който от своя
страна е част от общобългарскoто историческо познание. Много от краеведите се
ползват с обществено уважение, а техните издания в голяма степен оформят
колективното усещане на общността за отминaлитe cъбития и процеси1. Поради това,
всеки който запише на белия лист спомените на съвременниците си или резултатите от
своите дирения и по този начин ги спаси от изчезване заслужава уважение и с право
може да се нарече личност, надскочила границите на шаблонното, “релсово” мислене.

В град Осман пазар (дн. Омуртаг)2 първият заел се с такава дейност е Лазар
Cтефанов.

Л. Стефанов е роден в град София през 1887 г. 3авършва специалност история в
Cофийския университет. 3аминава за Женева, където се зaнимава с изучаване на
френски език. По-късно, след завръщането си в България е назначен за учител в град
Осман пaзap3. Пpeпoдaвa история, география и френски eзик4. Неговите ученици са го
запомнили като много строг учител и привърженик на телесните наказания5. Той
ръководи летни колонии за деца със здравословни проблеми и организира залесяване
край гpaдa6. През 1927 г. Л. Стефанов става директор на Смесената народна
прогимназия в Осман пазар7. Наред с преподавателската си работа Л. Стефанов
участва активно в обществения живот на града. Той подкрепя опитите за създаване на

1 Проданов, Н. Малко познати историци и музейни деятели, сб. История на музеите и
музейното дело в България, Плевен, 2003 г., с. 202.
2 До 1934 г. град Oмуртаг ноcи името Осман пазар.
3 Спомени на Павлина Cтефанова, по мъж Пушкарова, дъщеря на Л. Стефанов - писмо вх. № 7
от 30 август 1996 г. Съхранява се в Исторически музей-Oмуртаг. Всички посочени по-долу
спомени и документи се пазят във фонда на музея.
4 Спомени на Георги Начев, роден 1924 г., ученик на Л. Стефанов.
5 Спомени на Иванка Московченко, рoдeнa на 24 септември 1912 г.; на Марийка Пейчева,
родена на 12 декември 1922 г.; на Любeн Татиозов, роден 1924 г.; на Сава Ангелов, роден на 1
юни 1924 г.; на Анка Пенева, родена 1921 г. и на Тодорка Велинова, родена 1930 г. В една
ученическа песен от онова време се пeeлo:  "Лазар Cтефанов се задава и бастуна си
paзмахва”.
6 Спомени на Павлина Стефанова Пушкарова; в-к Ocманпазарски вести, бр. 92 от 16 август
1930 г., с. 1.
7 Летописна книга на Омортагската смесена народна прогимназия - бележка за 15 септември
1927 г.
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местно археологическо дpyжeство8, участва в комитета за организиране на тържествата
по отпразнуването на 50 годишнината от освобождението на Oсман пазар от турска
власт и по преименуването на града; в комитета за построяване паметник "на
падналите бойци по бойните пoлeтa”9, член-основател е на кооперация "Напред" и
Популярната банка, а също така и член на yпpaвителния съвет10. През периода май-
октомври 1919 г. Л. Cтефанов е управител на Oсманпазарска околия11.

В обществената памет на град Oмуртаг Лазар Cтефанов заема мястото на
първия историописец събрал и отпечатал материали за миналото на селището и
прилежащите му покрайнини.

През 1928 г. излиза книжката "Oсвобождението на гр. O. Пазар (принос към
историята на гp. O. Пaзap). Издава Османпазарското дружество на запасните
подофицери за в полза на фонда: "Пocтpoйкa пaмятник на убитите през войните”12. Ha
гърба на корицата е изписано: "Посвещава се на старите и млaдитe бoрци за свободата
на България".  Kнижката е скромна по обем - 16 страници малък формат, в които се
представят произхода на Осман пазар, облика на града през 70-те години на XIX век и
освобождението oт ocмaнcка власт. Oценката на изданието намираме в тогавашната
местна преса: "Директора на тукашната прогимназия г. Л. Cтефанов, е имал похвалната
инициатива да събере и запише всички сведения и исторически данни по
освобождението на гpaдът ни. Този материал е отпечатан в отделна бpoшуpка...
Брошурата е доста изчерпателна и съдържа ценни данни. Препоръчваме я на всички
граждани, които се интересуват от историята около освобождението на градът ни"13.

Вторият труд на Л.Cтефанов "Град Oмортаг" е отпечатан през 1935 г.14 Toй е
пoсвeтeн: "...на всички ония бългaри, кoито искрено милеят и работят за своето
отечество - Бългapия"15. В предговора авторът посочва подбудите и източниците за
написването мy: "Иcторията ... научава хората да дирят своето минало, да се научат да
го разбират, да знаят, какви усилия е положило човечеството изобщо, както и
отделните негови народи и oтделните лица, за да се дойде до сегашното положение.
Без тези знания не е възможно хората да разберат сегашния живот и да си съставят
плана за неговoто бъдеще. ... При написването на настоящия си труд съм се ръководил
от горните съображения, а още повече, че много от изложеното в него е събрано главно
от разказите на стари хора съвременници, които ако не се запишат, ще минат години и
съвсем ще се забравят и няма да се напише историята на града ни, защoто нямаме
достатъчно писмени документи, а тя е част от нашата обща история". В края Л.
Стефанов заключва: "Нямам претенция, че ще бъда изчерпателен, а само правя един
скромен принос. На бъдещитe работници в тая област предстои да допълнят, проверят
и поправят всичко казано тук".16

Книгата "Град Oмоpтаг" е с oбем от 80 страници малък фopмат и представя
множество факти за историческотo развитие на града. Тя е разделена на две части.
Първата от тях съдържа четири глави, в които се разглеждат:

8Османпазарски вести, бр. 2 от 27 август 1927 г., с. 1.
9 Пак там, бр. 22 от 19 януари 1928 г., с. 2
10 Свободна трибуна, бр. 56 от 30 юли 1938 г., с. 1.
11 Стоянова, Ж., Русева, Г. Географски обхват и административно-териториално деление на
Омуртагска околия през периода 1879-1948 г., сб. Град Омуртаг и Омуртагския край – история и
култура, Варна, 1999 г., том 1, с. 289, № 37.
12 Идеята в град Омуртаг да се издигне Паметник на загиналите във войните за национално
обединение се осъществи почти 80 години по-късно през 2007 г.
13 В-к Османпазарски вести, бр. 22 от 19 януари 1928 г., с. 2.
14 Стефанов, Л. Град Омортаг (принос към историята на града), Омортаг, 1935 г.
15 Пак там с. 2.
16 Пак там с. 3.
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1. Географското разположение на Омуртаг с подробно описание на peлeфа,
почвите, климатичните осoбености, водите, геологическите образувания и
водоснабдяването на града.17

2. Произходът на гр.Омуртаг и сведения за имената на покрайнините Герлово и
Tyзлyк, за произхода нa местното население.18

3. Град Омуртаг в навечерието на Освобождението, като са представени
поминъка, училищното и религиозно-административното състояние на християните и
мюсюлманите, османската административна уредба, дaнъците, местните първенци,
народностния състав на населението.19

4. Освобождението на град Oмуртаг с описание на общия ход на Руско-турската
Освободителна война, движението на войските, укрепленията край града,
опожаряването на част от Осман пазар и идването на pуcкитe войски.20

Втората част на книгата е озаглавена "Из миналото на гр. Омортаг" и съдържа 12
глави. Първите oceм от тях представляват събрани описания от различни автори и
източници за град Oмуpтaг, кoито Л. Cтефанов коментира и дoпълва. Представени са
пътеписните бележки на Феликс Kaниц21;  извадки от "Горски пътник" на Г. С. Ракoвски
за покрайнината Гepлoвo22; материали за читалищнoто дело от Ст. Чилингиров23;
сведения за общополезните каси и състоянието на Османпазарската каса през 1877 г.,
почерпени от юбилейната книга на Българската земеделска банка24; описанието на
'"Котленския джумхур" от "Спoмени за изгopeлия Котел" на М. Дрaгaнов25; статия от в.
"Мир" в която се споменава Господин Куцаров, търговец от Осман пазар участвал в
съграждането на първия бългapcки храм "Cвети Стефан" в Цариград26; статия от
местната преса за даcкaл Боян Керемидчиев - просветен деец, помогнал много за
спасяването на града от опожаряване през януари 1878 г.27; маршрута на д-р Ами Буe
през България и Осман пазар почерпен от "Изследвачите на България" на П.
Делиpaдeв28.

Oсобен интерес представлява девета глава. В нея са описани първите известни
ни за сега археолoгически проучвания в землището на гp.Oмуртаг ръководени от
yчителите Л. Cтeфaнов и Алекси Попов. Разкопана е пpaиcтоpичecкaтa могила "Юкът"
на север от града. Открити са кepaмични съдове, кости, каменни сечива и др., като
голяма част от тях "са запазени в училищния музeй, в специален шкаф за използване
при oбyчeнието на учeниците"29. Тази информация ни навежда на мисълта, че е
възможно Л. Cтефанов да е основоположник на археологическите пpoучвания в града.

Следващата десета глава представлява списък "на убитите за свободата и
обединението на българското племе от Oмортагска околия през последните войни",
който съдържа 417 имена30.

Единадесета глава е посветена на въпроса “Защо преименовахме града от О.
Пазар на Омортаг”31, а последната дванадесета е озаглавена “Бъдещето на град
Омортаг”. В нея авторът предрича добри дни за града поради здравословния му

17 Пак там с. 5-18.
18 Пак там с. 18-22.
19 Пак там с. 22-31.
20 Пак там с. 31-37.
21 Пак там с. 38-45.
22 Пак там с. 45-47.
23 Пак там с. 47-48.
24 Пак там с. 48-51.
25 Пак там с. 52-55.
26 Пак там с. 55-57.
27 Пак там с. 57-60.
28 Пак там с. 60-61.
29 Пак там с. 61-62.
30 Пак там с. 63-76.
31 Пак там с. 76-78.
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климат, кръстопътното му разположение, местната интелигенция и възможността
селището да се развие като курортен център32.

Позволих си доста подробно да представя книгата на Лазар Стефанов, тъй като
тя е единствения оригинален документ излязъл изпод неговото перо и достигнал до
нас. Надявам се, че по този начин ще може сравнително добре да се очертае личността
на първия историописец на град Омуртаг.

Лазар Стефанов завършва земния си път на 26 юли 1938 г. в София на 51
годишна възраст33.

Делото наченато от първия историописец на града е продължено и обогатено от
Петър Христов Братованов – през 1967 г. той отбелязва в предговора към своя труд:
“Написаното оставям като принос към историята на града, към това, което беше писал
и моя бивш учител – Лазар Стефанов...”34.

П. Братованов е роден на 6 юни 1908 г. в с. Долна Оряховица, Великотърновско.
Бaщa му Христо Стоянов Братованов по пpoфесия е бил медицински фелдшер. B
търсене на по-добри условия за препитание цялoтo семейство се преселва в Тузлука.
Живеят последователно в селата Орач, Изворово, Длъжка поляна и Малоградец35,
където от 1920 г. се заселват за постоянно.

П. Брaтованов получава началното си образование в с. Малоградец. Завършва
прогимназия в рoднотo си село Долна Oряховица. Продължева да учи в град Пoповo.
Там завършва гимназия през 1929 г. Тъй като не може да намери работа, продължава
образованието си. Завършва едногодишен пeдaгoгичecки курс в Coфия (19З0-1931 г.) и
cтава редовен начален учител. Завръща се в Тузлука и в продължение на единадесет
гoдини е учител в с. Изворово. В началото на 40-те гoдини на ХХ век се премества в гр.
Oмуртаг. Скоро след това, вероятно през 1942 г., е командирован със cъnpyгaтa си в
новоосвободена Македония, където учителства в гp. Кавадарци. След 9 септевмври
1944 г. се завръща в Омуртаг. През 1944 г. е мобилизиран и участва в Първата фаза на
Отечествената война. След края на войната продължава да yчителства в Омуртаг.
През 1948 г. е назначен за oколийски yчилищен инспектор и остава на тази длъжност
четири години. Пo-късно става началник на отдел "Народна просвета " на Околийския
народен съвет, а след това - директор на Пионерския дом в гp. Oмуртаг. Пенсионира се
като учител през 1963 г.36

За първата си среща с гpaдa, чието минало ще изучава в продължение на много
години, П. Братованов пише: "В град Омуртаг за пръв път съм идвал през 1921 г. да си
купя yчeническа шапка. Беше в последните дни на зимата. Случи се мрачен, кишав ден.
С пo-гoлемия ми брат тръгнахме пеш 25 километра отиване и толкова връщане.
Независимо от трудностите при пътуването и голямата умора, за пръв път видяния от
мене град остави незаличими спомени в съзнанието ми”37.

Хората, които са го познавали казват за П. Братованов:  ”... ден не оставаше без
да драсне нещо... и на сън е мислил какво да опише от ежедневието, което е
минало...”38; ”Главата му беше пълна с информация, много помнеше, отличен
разказвач”39.

32 Пак там с. 79-80.
33 Свободна трибуна, бр. 56 от 30 юли 1938 г., с. 1.
34 Братованов, П. Град Омуртаг – 1967, Омуртаг, 1981 г., с. 3.
35 Всички изброени села са административно са били включени в Омуртагска околия, а днес са
в териториалния обхват на община Антоново.
36 Автобиографични бележки на П. Хр. Братованов; Спомени на племенника му Петър
Стефанов Братованов от 19 август 1996 г. Съхраняват се в ИМ-Омуртаг. Всички посочени по-
долу спомени и документи се пазят във фонда на музея.
37 Братованов, П. Град Омуртаг....., с. 1.
38 Спомени на Костадин Костадинов, роден 1929 г. в гр. Омуртаг. Записани на 14 май 2003 г.
39 Спомени на Петър Стефанов Братованов от 19 август 1996 г.
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Материалите за миналото на Омуртаг, които е събирал с години П. Братованов
подготвя за издаване през 1967 г. Но минават 14 години преди неговия труд да бъде
отпечатан. Това става в 1981 г.40.  Ето какво пише той в увода на своята книга:  ”По
късно, когато аз станах вече постоянен жител на град Омуртаг, започнах да се
интересувам за неговото минало, водех си бележки и ето реших всичко събрано да
изложа в този мой малък труд. Незная доколко ще мога вярно и правилно да предам
това, което съм проучил и събрал, но нека това да кажат хората, които ще го четат.”41.

Краеведското издание на П. Братованов е с много широка тематика. Започва с
представяне географските особености на района, най-древната история, легендите за
възникването на града и разглежда проблеми от миналото на Омуртаг до 60-те години
на ХХ век. Ще отбележа, че до 1999 г., този труд бе най-пълното проучване за
историята на Омуртагския край42.

Наред с отпечатването на “Град Омуртаг 1967 г.” П. Братованов продължава
своята изследователска работа. През 1974 г. той събира и обработва материали за
кооперативното дело в Омуртагския край. Резултатите от проучването са обобщени в
190 машинописни страници. За съжаление и до днес този труд все още не е издаден.
Съхранява се във фонда на Исторически музей-Омуртаг.

Няколко години по-късно – през 1980 г. излиза от печат албум-пътеводител
“Омуртаг” с автор П. Братованов. Текстът е на български, руски и немски език.
Пътеводителят съдържа и 32 цветни и черно-бели илюстрации за града и неговата
музейна сбирка.43

Петър Христов Братованов завършва земния си път на 13 ноември 1984 г. За
своята дейност и заслуги той е отличен с множество награди, сред които орден “Кирил
и Методи” II-ра степен, орден “Кирил и Методи” I-ва степен, орден “Червено знаме на
труда”.

След като представихме първите историописци на гр.  Омуртаг,  смятам че ще
бъде полезно да се обърне внимание и на още едно селище разположено в близката
околност. Става дума за с. Камбурово44. Според местните легенди, записани от
унгарския пътешественик Феликс Каниц то е прародителя на стария град Алаклисе, по-
късно – Осман пазар и днешния Омуртаг45. Доколко тези предания отговарят на
историческата истина, ще трябва да докажат бъдещите проучвания. Но не това е най-
важното в случая...

През 1993 г. излиза от печат книгата “Етнографски проучвания за с. Камбурово”.
Неин автор е Йорданка Коларова46.  Тя е родена на 16  март 1938  г.  в с.  Катуница,
Пловдивско. По-късно житейските пътеки я довеждат в Омуртагския край, където е
била учителка и просветен работник.

Изданието е разделено на шест части. В първа, втора и трета са представени
сведения за местоположението и природните условия, поминък и бит, за народните
празници и обичаи на селището. Четвъртата част е посветена на народното
творчество. Публикувани са пълните текстове на народни песни, приказки, пословици,
поговорки и припевки за ладуване. Петата част представя топонимията и личните
имена в с. Камбурово. Шестата част представлява изследване върху диалектните
особености в говора на местното население.

40 Братованов, П. Град Омуртаг 1967 г., Омуртаг, октомври 1981 г., обем 116 страници.
41 Братованов, П. цит. съч. с. 3.
42 Тогава излиза от печат том първи от поредицата сборници “Град Омуртаг и Омуртагският
край – история и култура”. До момента са издадени четири тома.
43 Братованов, П, Омуртаг, София, 1980 г., обем 36 страници.
44 Селището носи името Хасан Факъ до 1934 г. и Палатица до 1949 г.
45 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът, С., б.г.и., т. 3, с. 60-61.
46 Коларова, Й. Етнографски проучвания за с. Камбурово /Палатица/, Пловдив, 1993 г., обем 80
страници.
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В заключение искам да привлека вниманието на читателя към един любопитен
факт, който ни води до многозначителен извод. Оказва се, че всички писали за
миналото на Омуртаг са родени в други краища на България и впоследствие по
различни причини са свързали живота си с града. Нито един градски жител не е бил
изкушен да изследва историята на родното си селище. И това се отнася не само за
град Омуртаг, а и за неговото, поне според легендите, място на възникване – днешното
с. Камбурово!

Каква е причината за подобно отношение към миналото на родния град? Трудно
е да се каже. Може би тя се корени в специфичното отношение на местните люде към
селището, където за пръв път са видели белия свят?47 Явно е обаче едно – съдбата е
орисала град Омуртаг по особен начин…

47 По подробно по въпроса виж: Тошев, М. Требе да се напнеш. Разни истории, житейски
прозрения и философски размисли от град Омуртаг и Омуртагския край, Варна, 2000 г., с. 13-16
– Неизвестният град.
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Корицата на първото краеведско издание за град Омуртаг
(Осман пазар) с автор Лазар Стефанов

Лазар Стефанов със семейството си
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СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСОР ПО КЕРАМИКА

Красимира Узунова

В годините на Възраждането, Хасково има вече своя интелигенция, която дава
нов облик на града и на неговия живот. От тези среди след Освобождението излизат и
представителите на новата следосвобожденска българска култура. Все още някои от
тях остават в сянка и дълг на обществото е да извади тяхното дело от забравата. Сред
тях е и името на първия български професор по керамика Стефан Димитров. Неговият
живот е много интересен и все още недостатъчно известен.

Стефан Димитров е роден на 6 септември 1871 г. в Хасково като първи син на
Славка Димитрова и Димитър п. Стефанов. Баща му е наследник на забележителен
род. Дядото – поп Стефан, чието име той носи е бил архиерейски наместник и в
годините на робството той има забележителна дейност като духовна инстанция в
разрешаването на различни противоречия и битови спорове сред хасковските
граждани. Интелигентен мъж той изпраща си сина си Димитър да учи в прочутата
тогава Пловдивска гимназия. В нея момчето има възможност да получи образование
заедно с редица българчета на неговата възраст, станали след Освобождението
министри и военачалници.

Димитър п. Стефанов, който владеел френски, арабски и говорим турски е
казничей (домакин, касиер) в Хасково и едновременно с това е касиер на хасковската
земледелска каса. Стоян Заимов, който по същото време е учител в града привлича
будния младеж в местната революционна организация. Той има възможност да се
срещне с Левски и да чуе неговото слово. Революционната дейност на Д. Стефанов
става известна на турските власти и той е заловен и осъден заедно с другите членове
на хасковския революционен комитет и изпратен на заточение в Диарбекир.

След Освобождението Димитър п. Стефанов поема поста секретар на
Хасковския окръжен съд. Заедно със съпругата си Славка Димитрова създават и
отглеждат 10 деца. Първородният им син Стефан, след като завършва тогавашното
класно училище, работи известно време като чиновник в местния окръжен съд.
Надарен с особено влечение към рисуването, той прави портрет на тогавашния
министър-председател Стефан Стамболов. Научил за пристигането на Стамболов в
Пловдив за откриването на някаква изложба, той взема портрета и заминава за
Пловдив, успява да си издейства среща с него и му показва творбата си. Ст. Стамболов
е впечатлен от таланта на младия човек и неговото желание да се посвети на
рисуването. Като разбира, че семейството му няма възможност да осигури на момчето
средства за образование, нарежда веднага да се отпусне стипендия на талантливия
младеж. Така Ст. Димитров пристига в Княжево като ученик в занаятчийското училище
където се увлича от керамиката. След завършване на училището той решава да
продължи образованието си в областта на керамиката като замине в чужбина. С
издействаната малка стипендия от постоянната комисия в Хасково той пристига на 30
септември 1891 г. във Виена. На 14 октомври 1891 г. е приет във Висшия институт по
изкуство и индустрия, който завършва през 1894 г. с отличие и медал за наука и
изкуство. През същата година той се завръща в България и става учител в
промишленото училище в Трън1.

През 1903 г. проф. Шишманов, министър на просветата, иска от проф. Линке от
Виенския керамичен институт специалист-чужденец за новосъздадения керамичен
отдел при рисувалното училище в София. Препоръчано му е името на Ст. Димитров. От
1903 г. Ст. Димитров поема преподаването по художествена керамика и силикатна

1 Регионален исторически музей – Хасково. Архивен фонд. л. 2
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химия. На следващата година той е командирован във Виена, за  да изучи уредбата на
керамичния отдел при Kunstgewerbeschule и новостите в художествената керамика.

През 1907 г. Ст. Димитров практикува известно време в Държавната
манифактура в Севър (Франция), посещава фаянсовата фабрика Буланже и изучава
нейното производство. Работи известно време като химик в Държавната порцеланова
манифактура в Берлин, Шарлотенбург, гостува в Копенхагенската държавна фабрика
Royal, където е допуснат да проучи срещу дадени от него идеи за силноогнеупорни
емайли на директора на фабриката. Последователно и целенасочено той използва
престоя си в Дрезденския Майзен, след това в Кьолн, в Париж и други европейски
керамични центрове, за да натрупа повече опит в областта на керамичното
производство2.

Донесъл от чужбина нов свят от идеи и знания, той проучва старата българска
орнаментика, търсейки в нея специфична отлика, чрез която най-добре може да даде
типичен образ на българската керамика. Плод на проучванията му е статията
“Българската художествена керамика от ІХ в. до сега” в световно известното списание
“Кеrаmische Rundschau”.

Историческите изследвания на проф. Димитров, водени лично от него или
съвместно с проф. Миятев, са опити за разни композиции декорирани керамични
предмети, които се обозначават с общото име “Патлейнски”. Той изучава още
троянската шарка, взема мотиви от метални накити, върши декорация с подглазурни
бои, търси в българската шевица и преплетка ония петна и хармонии, които могат да се
използват като елементи на керамичната декорация. Той не забравя и формата на
съдовете, като взема за модел стари български съдове, изкопани в Абоба и др.
археологически обекти.

В резултат на тези негови творчески търсения са създадени много картини, вази,
майолики.  Много от тях са закупени от царското семейство и украсява дворците,
българските легации в чужбина, министерствата ни, както и в домовете на редица
заможни търговци и индустриалци. Към художествените работи на Ст. Димитров
принадлежат и изработените от него майолики на Ючбунарската църква “Св. Николай”,
моделировката и изпълнението на майоликите на централната софийска баня, част от
майоликите на Синодалната палата3.

Наред с това Ст. Димитров има влечение и към скулптурата. Съвременната
художествена критика определя неговите произведения като “въплатена и желана
изисканост за съвършенство, защото те са исторически наченки, епоха в един
нововъзникващ отрасъл в нашия следосвободителен живот. Не можем да искаме от
младенеца същия сигурен ход, който притежава узрелия човек. Но без детските стъпки
са немислими тия на възрастни...”.

Ако се подредят направленията, в които дълги години проф. Ст. Димитров се
труди неуморно и със забележителен ентусиазъм, то на първо място трябва да се
постави неговата научна дейност. Той отделя много време и сила върху химическите и
рационални анализи на видовете глина, които се намират в България. Тези анализи не
се ограничават само с простото им вписване в лабораторната книга на грънчарското
училище или художествената академия, а той ги анализира и подробно описва в
подготвения от него учебник по керамика и освен това те влизат в основата на
различните комбинации и техническите изследвания.

Когато Дирекцията на народното здраве вижда в употребата на примитивно
приготвяните грънчарски глазури опасен враг на здравето на нацията и натоварва
софийското химическо дружество при университета да излъчи вещи хора за създаване
на безоловни и безвредни глазури, Ст. Димитров се оказва водеща фигура. Като

2 Чолаков Й. инж. хим. Делото на професор Стефан Димитров и българската керамика.
(Реферат, четен на ХІІІ редовен конгрес на Родовия съюз на българските карамици на 7 и 8
април 1938 г. в гр. София). – Родов съюз на българските керамици. С., 1938, с. 5
3 Пак там
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председател на комисията той изготвя доклад. Наред с това прави още множество
доклади в резултат на сериозните си изследвания върху качества на българския каолин
и някои от находищата на българската глина, за влиянието на различни гъбички върху
нейната пластичност и пр.

Във времето, през което Ст. Димитров работи като технически директор на
керамичното предприятие “Изида”, той написва научния си доклад на тема: ”Върху
използването на хлорните пари при глазурането на камениновите тръби за получаване
солна киселина като страничен продукт” и успява да реши технически въпроса, а
статията му е отпечатана в немския в. “Кеrаmische Rundschau”. Наред с това разглежда
още редица технически проблеми от важно значение за керамичното производство.

Димитров се проявява еднакво силно и като теоретик, и като практик. Той винаги
свързва своите научни изследвания с практическата дейност. Още със завръщането си
от Виена 1894 г., е използван като ценен съветник на голямата керамична и
порцеланова фабрика “Изида” – гара Новоселци.

След Първата световна война, в условията на остра стопанска и духовна криза,
проф. Димитров е призован за технически директор на “Изида”. До 1929 г. ръководи
фабриката с един завиден такт, реализирайки забележителни технически успехи. Той
въвежда български каолин в производството, замества успешно едни производствени
материали с други, за да направи производството по-евтино, въвежда нови по-модерни
и икономични технологии. С чувства за обществена и лична отговорност си води
ежедневно производствени бележки, които са като модел за съвременно ръководство
на голямо предприятие4.

След като Министерството на народното просвещение е уведомено, че
преподавателят по керамика при художественото рисувално училище участва
едновременно и както технически директор в “Изида”, той е повикан от главния
секретар на министерството и предупреден да напусне. На упреците, че работи на две
места едновременно той отговаря: “...гордея се че прилагам скъпите си и с дълъг труд
придобити познания и употребявам свободното си време в работи повече полезни за
страната, отколкото лично за мен. Аз така разбирам живота и така постъпвам. Аз
смятам за престъпно в тези тежки времена, при тази голяма липса на човешки труд,
особено специален, единственият човек в страната с широки познания по керамика да
губи времето си в кафенетата, развлечителни заведения или четене на романи и пр.
когато тази родна индустрия има нужда от него...”5.

Наред с “Изида” проф. Димитров помага и на грънчарската кооперация “Прогрес”
и на керамичния отдел на Художествената академия. Особено полезен е неговия опит в
изграждането на специални керамични пещи за производство на фаянс, каменина и
железоемайл и др. производства.

От 1928 до 1931 г. той е съветник и ръководител на Дружеството за химични и
керамични произведения в Ески Шахир, Турция, както и планове за техническо
производство на 4 млн. кг глина и пещи за Долма бахча в Цариград.

През 1935 г. пак под негово ръководство Керамика индустрие – Скопие на
българската фирма Иван Савич и КО за каменинови тръби започва производство.

Заради активната си дейност в сферата на производството през 1936 г. проф. Ст.
Димитров получава разрешение от министерството на обществените сгради, пътищата
и благоустройството за свободна практика и е вписан в списъка на вишистите страната
като керамик6.

В своята активна научна дейност проф. Стефан Димитров е автор на много
практически идеи. Когато е директор на грънчаро-пещерското училище в Трън той
предлага да се създаде силикатен институт в страната. Идеята не се осъществява
поради трудните политически условия. На VІ-ия редовен конгрес на Съюза но

4 Пак там, с. 7
5 Пак там, с. 8
6 Пак там
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българските керамици през 1928 г. той е избран за негов председател и го ръководи до
края на 1935 г. След това е провъзгласен за почетен председател.

Практическата дейност на проф. Димитров върви успоредно с многобройните му
научни публикации. Той е редовен сътрудник на немското керамично списание
“Кеrаmische Rundschau”, “Известия на пражката търговско-индустриална камара”, в.
“Стопанска България”, “Известия на българските керамици”, на което е и дългогодишен
редактор. В тях са публикувани различни статии като: “Керамиката в България” ,
“Стопанското значение на порцелана”, “Вредните глазури, грънчарският еснаф и
обществото”, “Огнеупорност и огнеупорни материали”, “Природни богатства”, “Тунелна
пещ”, “Свиване на керамиката”, “Пак по канализационните и водопроводни тръби”,
“Нашите прадеди както керамици” и др.

Професорът е и автор на множество статии за практическото приложение и
новостите в строителната керамика. Към тях трябва да причислим и академичния му
реферат “Канализационните тръби”, изнесен в академията през 1936 г. пред
индустриалци и строителни специалисти.

Във в. “Техническа трибуна” той води оживен спор с други специалисти по
тръбните материали и по въпросите свързани с идеята за изграждане в пловдивската
община на собствена фабрика за циментови тръби.

Представя в различни статии своето мнение и по въпроса за закриването на
грънчарските училища, за мястото и ролята на науката в областта на керамиката, за
дейността на грънчарската кооперация “Прогрес”, за представянето на българската
керамика на мострения панаир в Пловдив, за откриването на художествена изложба по
приложни изкуства в художествената галерия и др.

Наред с многобройните си статии пише и издава Общ учебник по керамика,
монографията “Технически бележки по производството на порцелана”, “Разни други
наблюдения, проучвания, рецептури” и др7.

На 24  октомври 1920 г. цар Борис ІІІ награждава учителя в Художествено-
индустриалното училище Ст. Димитров с офицерски кръст от Народния орден за
гражданска заслуга, придружен със съответната грамота. На 29 септември 1921 г. той
получава и офицерски кръст от ордена “Св. Александър”.

До 1932 г. проф. Димитров оглавява керамичния отдел на Художествената
академия. През същата година е пенсиониран и въпреки наградите и похвалите е
дълбоко огорчен от явния стремеж да бъде бързо отстранен от работата, която обича и
за която отдава всичките си сили. В едно от своите писма той с горчивина отбелязва:
”Съобщи ми се устно, че да съм улеснял Министерството, трябвало да си подам
оставката. Чудно ми стана, в какво ще улесня Министерството и за какво се иска сред
годината тази жертва от мен. Ако е за жертва, която се изисква от държавата за
доброто й, готов съм да я дам не с подаване на оставка, а с живота си, както са го дали
баща ми в Деар-Бекир и двамата ми братя по бойните полета в последната война.
Обаче не виждам подобно нещо...” По-нататък той продължава: “Не вярвам да има
друг, който искрено милее за керамиката у нас, колкото мен, защото аз я смятам за моя
рожба и за нея съм дал най-големи жертви –  младини и денонощен труд.  Аз съм
отказал високи заплати, само и само да не погреба онова, що съм родил, като съм
чакал да се оформят поне още един-двама достойни наследници, които да продължат
делото, което сам турих на здрави основи. Че е на здрави основи и добър правилен път
може да се уверите като запитате за това г-н  проф. Щуман в Прага, редактор на сп.
“Дило”, известен безпристрастен критик, който следи отблизо развитието на изкуството
в България и който даде тази преценка не да ми прави комплимент... За мен години под
ред дневните работни часове бяха 12-16, а не 2-3. Повикан в Рисувалното училище и
оставен между четири голи стени, без средства, трябваше да турям основи на
художествената керамика. Трябваше сам да давам план и да зидам пещ, трябваше от
прислугата да си готвя помощен персонал, огняри и пр. и в едно късо време да доведа

7 Пак там, с. 10
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керамиката до там, че да почнат много да се интересуват от нея. Почнах при условия,
когато освен другите мъчнотии, но и управляющите питаха какво общо има керамиката
с изкуството и оскърбяван аз трябваше да продължавам, за да я доведа до сегашното й
състояние... И след моя непосилен труд в продължение на 37 години, след като турих
здрави основи и поставих на чиличени релси това дело и когато е време по-спокойно да
дам на тази наука и изкуство своя последен дар, точно накрая ... аз трябва да бъда
оскърбен”8.

На 25 август 1937 г. проф. Стефан Димитров умира. Още на следващата година
неговите колеги и приятели полагат усилия и с доброволни суми издигат малък
паметник на гроба му с надпис “От признателните керамици на достойния им
първоучител”. В тях е отразена частица от цялата любов и признателност към този
неуморен основоположник, посветил живота си на керамичното дело.

8 Пак там, с. 5-6
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ВЛАДИ ВЪЛЧЕВ – УЧИТЕЛЯТ, КРАЕВЕДЪТ, ОБЩЕСТВЕНИКЪТ

Николина Умурска

Името Влади Вълчев едва ли говори нещо на съвременните димитровградчани,
но за поколенията раковчани, живели през първата половина и в средата на миналото
столетие той е личност, оставилa следа в обществения живот на село Раковски.
Жизненият му път преминава под знака на учителската професия. Влади Вълчев
съдейства в с. Раковски да бъде открита гимназия – това става през учебната 1944/45
г.; по-късно е и нейн директор.

Преди 9.ІХ.1944 г. той е дългогодишен председател на читалище „Христо Ботев”,
с. Раковски и един от основателите на местната Червенокръстка организация.

През 1924 г. заедно с Вълчан Христозов поставят началото на есперантското
движение в родното си село, а по-късно дълги години е председател на
димитровградската есперантска организация.

Като пенсионер Влади Вълчев заедно с учителката Олга Ангелова, написват
„История на Димитровград”. Този неголям краеведчески труд, съхраняван в нашия
музей, но неиздаван, е изключително ценен извор за миналото и историята на селата,
от които е образуван Димитровград – Раковски, Мариино и Черноконево.

Идеята да пиша за Влади Вълчев се роди съвсем случайно. Преди две години
неговата дъщеря Надежда Вълчева донесе в музея над 200 снимки от семейния архив.
Докато сканирах снимките (собственичката не пожела да ни ги остави), се оказа, че те
са съхранили моменти не само от битието на Влади Вълчев, но и от миналото на с.
Раковски и на Димитровград. Снимките разкриват един интересен живот. Дотогава
единственото, което знаех за Вълчев бе, че е бил учител, основател на Есперантското
дружество в Димитровград и автор на „История на Димитровград”.

По-късно, когато започнах да пиша, Надежда Вълчева ми донесе много
документи от семейния архив – удостоверения, свидетелства, писма, служебни
бележки и пр. Без тях настоящото съобщение би било непълно, т.к. музеят разполага с
няколко папки с документи, справки и снимки на Есперантското дружество в
Димитровград, автобиография на Вл. Вълчев, статии от местната преса. Изключително
полезна бе и срещата ми с Иван Русев, негов ученик.

Влади Вълчев е роден на 7.VІІІ.1897 г. в с. Каяджик, по-късно преименувано
първо на Каменец, а през 1926 г. на Раковски. Родителите му са земеделци. Завършва
прогимназията в родното си село и продължава образованието си в реалната гимназия
в Хасково. По време на обучението си е мобилизиран и взема участие в Първата
световна война. След края на войната довършва гимназиалното си образование. След
издържане на държавен изпит добива права на редовен учител и през 1921 г. започва
работа като волнонаемен първоночален учител в  Народната смесена прогимназията в
родното си село за една година. През следващите години Вълчев работи в местната
кредитна кооперация „Съгласие”1.

1 Автобиография на Влади Вълчев Вълчев (Митев) - от град Димитровград, 6.ІІІ.1978 г.;
Служебен личен формуляр на Влади Вълчев Вълчев, 30.ІХ.1953 г.
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През 1922 г. Вълчев започва да изучава есперанто самостоятелно2.  Заедно с
Вълчан Христозов, който също изучава езика, увличат около себе си младежи и през
1924 г. сформират група, която поставя началото на есперантското движение в селото.
През 1924 г. година Влади Вълчев участва в 12-ти български есперантистки конгрес, в
4-ти Румънски есперантистки конгрес в гр.Арад и в 16 УЕА (Световен есперантски съюз)
конгрес във Виена. Там по неговите думи той се запознава „с прогресивни есперантисти
от други страни и впоследствие установих кореспондентски връзки”3.

През 1926 г. заминава нелегално през Цариград за СССР и взема участие в 6-ти
САТ конгрес (работнически есперантски конгрес) в Ленинград, като единствен
български представител. В СССР той остава няколка месеца и живее в Москва. Поради
заплаха от затвор, Вълчев не се връща в България. Започва да работи на кораб с стига
чак до Южна Америка. Той посещава Италия, Испания, Англия, Дания, Аржентина,
Бразилия, Уругвай. Заради това околосветско пътешествие Иван Русев казва, че Влади
Вълчев е човекът от село Раковски, който най-много е ходил по света4.

Връща се в България в края на 1927 г. и започва работа в местната кооперация
„Съгласие”, занимава се активно и с читалищна дейност. През 1932 г. става редовен
учител този път в Народното първоначалното училище „Св. Климент”. Само две години
по-късно,  през септември 1934  г.,  е уволнен от МНП завинаги от всички училища в
България за проявени противодържавнически идеи5.  Отново постъпва в кооперацията
и работи там до 1936 г., когато са му възстановени учителските права на учител в
Началното училище.

За Влади Вълчев учителската професия е призвание. На нея той отдава 25
години от живота си. Случайно или не, но измежду учениците от първия випуск на
откритата през 1909/1910 г. Раковска прогимназия са бъдещите учители в същото
училище Латьо Филипов, Руси Иванов, Яни Господинов, Влади Вълчев6. Тези имена
неведнъж ще бъдат споменавани в изложението. Всички те са част от местната
инетлигенция – учители, читалищни дейци, общественци, сподвижници на Вълчев.
Всички те безкористно се включват във всяка една обществена дейност в селото.

След 9.ІХ.1944 г. Вл. Вълчев завършва държавни курсове в София по руски език,
добива право на редовен преподавател по руски език в средните училища и става
учител в непълната гимназия в с. Раковски7.

Непълната гимназия – до VІ клас включително, в с. Раковски е открита през 1944
г., а първите ученици са приети на следващата година. Пръв директор от 1944-1948 г. е
Жеко Димов. Влади Вълчев, Олга Ангелова, Митьо Вълчанов са сред първите учители.
Първоначално училището се е състои от 4 паралелки и 7 учители и се е помещава в

2 Есперанто (Esperanto ) е най-разпространеният изкуствен език,  е създаден в края на 70-те и
началото на 80-те год. на ХІХ в. от Людвик Заменхоф, офталмолог и любител филолог от
еврейски произход, жител на град Бялисток,  днес в Полша, а по онова време част от Руската
империя. Намерението на Заменхоф е да създаде лесен за научаване и политически неутрален
език, който да служи като помощно средство в международното общуване, насърчавайки мира
и разбирателството между народите. В България есперанто се разпространява почти веднага
след излизането на „Първа книга“. Още в края на ХІХ век се появяват първите есперантски
дружества, а през 1907 г. в Търново е основан Българският есперантски съюз. Негов
официален орган е списание „Български есперантист“, което излиза от 1919 г. Основните цели
на есперантското движението са дружба и взаимопомощ между всички народи по света.
3 Автобиография...
4 Русев, Ив. Нашият учител”. – Димитровградска правда, бр.40, 1978 г.
5 Автобиография...; Съобщение до г-н Владо Вълчев от Ст.-Загорската Обл. Училищна
инспекция № 9137, 12.ІХ. 1934 г. за уволнението му, Препис.
6 Аврамова, Й. Каяджик – село Раковски., Димитровград, 2009, с. 27. Това се потвърждава и от
една снимка, за жалост с лошо качество, от архива на сем.Вълчеви - на учениците от ІІІ кл.
1912 г. на Прогимназията, с.Каменец, Хасковско, кл. р-л Драган Мавродиев.
7 Служебен личен формуляр...; Писмо до Владо Вълчев Митев, смесена гимназия,
Димитровград от МНП, Отдел за средно и институтско образование, ІІІ-20442, 21 юни 1949 г.
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сградата на бившия Пионерски дом, която отдавна вече не съществува. Още на
следващата година гимназията става пълна - до 11 клас, а по-късно училището се
премества в сграда в централната част на новостроящия се град. До 1958 г. се нарича
„Асен Златаров”, след което се преименува на „Иван Вазов”8.

Влади Вълчев е директор на гимназията от 1948  до 1951  г.  През 1949  г.  2
паралелки от 70 ученика към гимназията, които се ръководят от директора Вълчев и от
един преподавател - Тянка Рискова, поставят началото на първата в страната
химическа гимназия. Едва през 1952 г. паралелките прерастват в самостоятелен
Техникум по индустриална химия9.  Към гимназията има и Вечерно училище и
фактически Влади Вълчев за известен период от време е директор и на три учебни
заведения, като едновременно преподава и 8 часа руски език. Той поема гимназията в
изключително трудни условия – с недовършен втори етаж на сградата, липса на
пособия и инвентар, лоши битови условия за  учителите и учениците. Макар и бавно
проблемите се преодоляват – ученици и учители съвместно подпомагат довършването
на втория етаж на гимназията, а с помощта на Градския комитет на БКП тя е
обзаведена с мебели и помагала. Открит е ученически стол. За да се подобри учебната
работа през 1948 г. е открита и обзаведена училищна библиотека, нарастанала за 2
години до 3 000 тома книги. Закупени са и музикални инструменти за духов оркестър,
който участва при всички тържества и посещения на делегации в града10.  Заслуга за
всичко това има директорът на учебното заведение Вълчев.

Преди да вложи сили и енергия в изграждане на училищна мрежа в града,
Вълчев се занимава активно и с читалищна дейност.

Читалището в с. Раковски е основано през 1902 г. Наречено е „Напредък”. По
време на Балканските войни дейността му е преустановена, за кратко време през 1914-
1915 г. е възсановена, а сведения за читалищна дейност за периода 1916-1925 г. няма,
пише в своите спомени Иван Русев11. През декември 1925 г. Влади Вълчев заедно с
няколко учители – Руси Иванов, Делчо Ангелов, Латю Филипов, Митьо Вълчанов, Яню
Господинов и земеделските стопани Манол Янев, Начо Петров, Марко Ванчев и др.
възстановяват читалище „Напредък”. Един от щедрите ктитори на читалището е
кооперация „Съгласие”12. Дейността на читалището през 30-те год. на ХХ в. се
характеризира с най-широк размах. Това са годините, през които  Влади Вълчев е
председател, а именно от 1928 до 1951 г. В удостоверение, издадено от читалище
„Христо Ботев” се казва, че през тези години Вълчев „умело и тактично е ръководел
дейността му... безкористно, всеотдайно и безплатно”13.

Читалището става център на културно-просветна дейност в селището. В него
редовно се изнасят сказки и самодейни пиеси, канят се гостуващи театрални групи.
Значително нараства и книжния фонд – библиотеката брои около 7 000 тома. Поддържа
се абонамент за списания и вестници. По инициатива на Вл. Вълчев, библиотечните
книги се изпращат за подвързване в Провдив. При читалището е основано и
въздържателно дружество, в което е обхваната голяма част от младежта, включително
учениците. През 1929 г. е закупен първият батериен радиоапарат, а когато по-късно
селището е електрифицирано е закупен и подходящ мощен радиоапарат. През 1943 г. е
открито и читалищно кино. Читалището развива и богата театрална дейност, двигатели
на която са Вл. Вълчев и Руси Иванов. През 40-те год. на ХХ в. учениците от
гимназията представят пред публика множество пиеси. „Читалище „Хр.Ботев” с цялата

8 ИМД, осн.ф., инв.№3296
9 ИМД, осн.ф., инв.№4685, инв.№4686
10 Писмо от Влади Вълчев до ГК на БКП-Димитровград, 21.VІІ.1952 г.
11 ИМД, осн.ф., инв.№6769, Моето читалище. Краеведчески бележки и лични спомени от Иван
Русев
12 Аврамова, Й. Цит. съч., с .31
13 Народно читалище „Хр.Ботев” – Димитровград, Удостоверение №125, 17.VІІ.1974 г.
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си дейност си вплете плътно в духовния живот на няколко поколения от бившето
с.Раковски и Димитровград” пише Иван Русев14.

През 1932 г. общинската управа на с. Раковски оземлява читалището с 40 декара
общинска земя и два парцела в селището за построяване на читалищен дом и
квартална читалня, а през 1939 г. ръководството на читалището започва строителство
на нова сграда. Местното население се включва в това начинание със средства и
безплатен труд. В списъка с 41 индивидуални дарители се срещат имената не само на
търговци, но и на учителите – Влади Вълчев, Руси Иванов, Латьо Филипов, Олга
Ангелова и др., записали дарения от 1000-1500 лв. при месечна заплата през тези
години 2000 лв. Сградата е построена чак през 1954 г. и е предоставена за нуждите на
Държавния театър в Димитровград15.

Читалището става мястото, където се решават всички просветни, културни,
стопански и политически въпроси от местен характер. Благодарение на Вълчев около
читалището са организирани всички местни интелигенти и по-богати хора. Тук се
събират и всички „прогресивни сили” от селото. Освен публичното ползване, Влади
Вълчев, Руси Иванов, Славчо Делчев слушат на радиоапарата предавания на радио
Москва и се осведомяват доверени лица за стопанския и политически живот в
Съветския съюз. Сред закупените книги има и руски, „на разположение на читателите
са прогресивни вестници и периодични списания, а изпращаните сговористки вестници
са унищожавани”16.

Тук е мястото да се кажат няколко думи за политическите пристрастия на Вл.
Вълчев.

До 1944 г. Влади Вълчев не членува в леви или антифашистки организации,
макар голяма част от хората в неговото обкръжение да са с подобни политически
убеждения, като Руси Иванов, част от членовете на кооперация „Съгласие” и на
читалището. Член на БКП става на 10.ІХ.1944 г., но както казва самият той „съм
симпатизирал на идеите на комунизма,  като през целия си живот съм дружил с
прогресивни другари, почти повечето комунисти и с които съм споделял тези си
разбирания и убеждения”17. През 1934 г., като съмишленик на БРП /к/ и заради
участието му в опозиционното учителско движение е уволнен завинаги от всички
училища в България.

След 9.ІХ.1944 г. Вълчев участва активно „във всички акции на Партията и
правителството за ликвидиране остатъците от фашизма и построяването на
социализма в нашата родина”18.  Като член на ръковдството на ОФ-партиите, той
участва в заседанието от 3.ІV.1947 г. на Временната общинска управа на с. Раковски,
когато е взето решението „селата Раковски, Марийно и поселище при заводи и мини
„Вулкан” да бъдат обявени за град с център гара Раковски”, който да се нарича град
„Димитров”19.

През 1951 г. Влади Вълчев е изключен от партията, по думите на дъщеря му, на
личностна основа, „благодарение” на негови партийни другари; обвинен е също, че
„работите в гимназията не вървели” – успехът бил нисък, като зад това стоят негови
колеги учители20.

Какви точно са обвиненията става ясно от една негова молба от 12.VІІІ.1951 г. по
повод изключването му 1-ва ППО на БКП, кв. Раковски, Димитровград въз основа на
обследване от комисия по обследване на партийни членове и от едно писмо от

14 ИМД, осн.ф., инв.№6769
15 Пак там
16 Удостоверение №125, 17.VІІ.1974 г.
17 Молба от Владо Вълчев Митев, член на І-първична партийна организация на БКП-
кв.Раковски, Димитровград по повод изключването му от Партията, 12.VІІІ.1951 г.
18 Пак там
19 ИМД, осн.ф., инв.№1958, Протоколна книга на Общинската управа, с. Раковски
20 Интервю с Надежда Вълчева, 74 г., пенсионерка; писмо от 21.VІІ.1952 г.
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21.VІІ.1952 г. до бюрото на ГК на партията в Димитровград. В молбата той оспорва
обвиненията, най-сериозното от които е, че е бил в услуга на фашистката власт през
1940-1944 г. В писмото дава обяснения за свършеното от него като директор на
гимназията и опровергава отправените му обвинения.

Вълчев преживява изключително болезнено всички тези обвинения, чувства се
„унижен и морално сразен”. Но въпреки това заявява, че ще продължи за работи
„всеотдайно за възпитанието на народната младеж в комунистически дух за
изграждането на социализма и комунизма в родината ни”21.  Както голяма част от
пострадалите, в резултат от търсенето на врага с партиен билет, по-късно Вл. Вълчев е
реабилитиран и отново става партиен член.

Вече бяха споменати събитията около създаването на Есперантско дружество в
с. Раковски. Сред раковските есперантисти преобладават „прогресивните членове” и
под прикритието на Есперантото „ги просвещавахме в комунистически дух” пише Вл.
Вълчев22. През 1947 г., след създаването на Димитровград, Вл. Вълчев и В. Христозов
основават еспернтското дружество „Международно приятелство” („Интернациа
амикецо”), което благодарение на тяхната  инициативност става едно от най-дейните
дружества в страната23.

Повече от 20 години, от 1947 до 1969 г., Влади Вълчев е председател на
Есперантско дружество „Интернациа амикецо”, след което е избран за почетен
председател. През 1958 г. той придобива права на редовен преподавател по есперанто
и ръководи курсове с начинаещи и напреднали, с граждани и ученици. Поради големият
брой желаещи да изучават есперанто през 1958 г. са създадени още две нови
дружества –  „Мир”  („Пако”)  във всички рудници на „Марбас”  и „Пламък”  („Фламо”)  в
Химическия комбинат. И трите дружества са под ръководството на Вълчев. През 1966 г.
трите дружества са обединяват. Близките връзки с местното градско ръководство дават
възможност на еспернтското дружество да осъщесвява много инициативи като:
уреждане на големи изложби, поставяне на единствения в страната бюст-паметник на
Людвиг Земенхоф (създателя на езика есперанто) през 1963 г., 6-ти младежки
фестивал в Димитровград през 1965 г. със 1200 участници от страната и чужбина,
взаимни групови гостувания с есперантисти от други градове и страни, участия в
фестивали и конгреси в страната и чужбина, срещи с есперантски дружества от
страната, кореспонденция с много страни24.

Влади Вълчев е делегат и посещава много български и международни конгреси –
в Англия, Дания, Франция, Холандия, СССР, Полша, Унгария и др. Своите впечатления
от пътуванията в Западна Европа и посещенията в редица  градове като Лондон,
Копенхаген, Париж, Женева, и др. той описва в пътни бележки, които са публикувани на
страниците на местния вестник „Димитровградска правда”25.  В тези пътеписи Вълчев
разказва за местата, които е посетил, техните забележителности, описва как живеят
хората и всичко, което му е направило впечатление.

За своята дейност като есперантист повече от 40 години Вълчев е удостоен със
званието Почетен член на БЕС (Български есперантски съюз).

Един от хората, с които разговарях за Вл. Вълчев, е неговият ученик Иван Русев.
Той е син на Руси Иванов, близък приятел на Вълчев още от детските години. За Иван
Русев Влади Вълчев е човекът от с.Раковски, който не само най-много е ходил по-
света, но е знаел и най-много езици26. Освен руски език и есперанто, той учи по

21 Писмо от 21.VІІ.1952 г.
22 Автобиография...; Иван Русев също потвърди, че под шапката на Есперантското дружество в
с.Раковски са са разпространявали „прогресивни комунистически идеи”.
23 Ангелова, Г. Кратка история на Есперантско дружество-Димитровград
24 Пак там; Автобиография...
25 Димитровградска правда, бр. 40-42, 1961 г.; бр.43-45, 1962 г., бр.29-31, 1963 г.
26 Интервю с Иван Русев, 82 г., театраловед, сега пенсионер
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собствено желание немски, френски, английски, турски. „Един език повече да знае
човек, това значи повече култура” – отбелязва самият Влади Вълчев27.

Изключително интелигентен за времето си човек, „най-интелигентния”,
„безкористен и влиятелен”, „човек, който можеше да увлича около себе си приятели и
съмишленици”, „благ и културен”, Вълчев поддържа връзки и често общува с един друг
интелигент от с.Раковски – адвоката Георги Иванов-Доктора, брат на Руси Иванов и
чичо на Иван Русев. Докторът е завършил право в Женева, основател е на партийната
организация в с.Раковски, виден партиен функционер, учил е във военната академия
„Фрунзе” в Москва, а след 9.ІХ.1944 г. е обвинител в Народния съд. След атентата в
църквата „Св.Неделя” е арестуван и лежи в Сливенския затвор. През 1937 г. излиза от
затвора и се връща в родното село. Георги Иванов-Доктора ежедневно се разхожда по
Марица, придружаван много често и от Влади Вълчев, с когото си говорят и на руски28.

Като учител Вл. Вълчев е добър, строг и взискателен, човек, който „успяваше да
ни увлича”. „Ние, неговите ученици станахме русофили”, казва Русев, имайки предвид
не само политическия, но и чисто културния аспект на понятието29. Вълчев е човекът,
който подтиква Иван Русев да продължи да учи висше образование след завършване
на гимназия, а не да се занимава с партийна работа, каквато му е предложена.

Сред предоставените от Надежда Вълчева снимки има такива, които разкриват
интересни моменти от миналато на с. Раковски. За съжаление за събитията, които са
запечатани на тях намерих само откъслечни сведения. Така например през 1934 г. в
с.Раковски е основано дружество „Червен кръст”. Един от неговите членове е и Влади
Вълчев. Краеведът Й. Аврамова казва, че към дружеството се присъединила цялата
интелигенция на селото, организирали се театрални представления и вечринки, а
приходите са отивали за трапезарията и сираците30. По думите на самия Вълчев в
Червения кръст са членувли по задължение всички учители по нареждане на
училищните власти. Дейността му в организацията е била слаба и се е изразявала в
събирането на членски внос по 20 лв. от учителите31.

За съществуването на трапезария за бедни деца в с.Раковски през 30-те год. на
ХХ в. напомня една снимка. На нея освен Влади Вълчев са и учителите Олга Ангелова
и Славчо Делчев. Както е известно трапезариите са създавани към училищата през
зимните месеци и в тях се хранят деца от бедни семейства, а учителите вземат дейно
участие в организацията им. Средствата се набират от доброволни дарения и помощи
от населението, от общината, от членски внос от местните клонове за Съюза за
закрила на детето в България, от касата за обществено подпомагане и пр.

Друга снимка е запечатала Вл. Вълчев пред сградата на Водния синдикат. След
9.ІХ.1944 г. той е председател на Водния синдикат с.Раковски, който взема участие в
изграждането на Димиитровград.

Вече като пенсионер Влади Вълчев се насочва към краеведческа дейност и
заедно с учителката Олга Ангелова написват „История на Димитровград”32. „Всички
материали събрахме и подредихме и написахме ние учителите пенсионери в с.
Раковски Олга Александрова Ангелова и Влади Вълчев Вълчев. Работихме в
продължение на близо 2 години. През това време ние посетихме много възрастни хора
в с. Черноконево, Марийново и Раковски” – пишат двамата автори, след което
изброяват имената на хората, които са посетили, какви сведения са получили от тях; не
пропускат да споменат и какви документални материали са ползвали от музеи и архиви

27 Молба от 12.VІІІ.1951 г.
28 Интервю с Иван Русев
29 Пак там; Русев, Нашият учител...
30 Аврамова, Й. Цит. съч., с.39 сл.
31 Молба от 12.VІІІ.1951 г.
32 ИМД, н.сп.ф., инв.№2997. Копието на „История на Димитровград” бе предоставено на
Исторически музей-Димитровград през 2006 г. от Гочо Христозов. От разговорите ми с Надежда
Вълчева стана ясно, че тя го е предала на Христозов
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за своя труд33. За съжаление не успях да открия кога точно е писана „Историята”. По
думите на Надежда Вълчева това е станало през 60-те, най-късно през 70-те год. на ХХ
в.

Вълчев и Ангелова разглеждат поотделно историята на трите села, от които е
съставен Димитровград – Раковски, Мариино и Черноконево. По спомени на стари
жители те се връщат назад във времето, за да намерят началото на селищата през
ХVІІ-ХVІІІ век,  разглеждат поминъка на населението, проследяват смутните години на
османското врадичество и кървавите събития в района на Черноконево - „малкият
Батак” в годините преди Освобождението. После минават към културния и просветен
живот, създаването на училища, читалища, църкви, стопанската дейност, здравното
дело, обществения и политически живот на трите села. Изложението е обогатено с
интересни случки и спомени.  В специална глава  е отделено значително място на бита
на местното население след Освобождението. Може да се каже, че това е първият
цялостен краеведчески труд за Димитровград и съставните му селища, на който се
опират почти всички по-късни изследователи, изключително ценен извор и увлекателно
четиво.

Влади Вълчев умира на 31.VІІІ.1984 г. на 87-годишна възраст. Може да се каже,
че в годините на своя най-активен живот Вълчев допринася много за напредъка на
своето родно село. При това той не е единствен. Той е част от онова поколение
раковчански учители и общественици, „хора, надмогнали околната среда,
интелигенти”34, като Руси Иванов, Делчо Ангелов, Латьо Филипов, Митьо Вълчанов,
Яню Господинов и др., които формират интелигенцията в селото, обучават и
възпитават поколения млади раковчани, организират и ръководят културния живот и
без които всяко една населено място е обречено на духовна нищета и забвение. Не са
случайни думите на Иван Русев, че „в този край винаги е имало активна
интелигенция”35. Интелигенция, посветила целия си съзнателен живот на безкористна
служба за благото на своето населено място и неговите жители.

33 ИМД, н.сп.ф., инв.№2997, стр. 36-38
34 Интервю с Иван Русев
35 Пак там
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Влади Вълчев като учител

Есперантистите Влади Вълчев и Вълчан Христозов. 20.07.1926 г.
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Вл. Вълчев при създаването на „Червения Кръст” в с.Раковски през 1934 г.

Трапезарията за бедни деца. Жената в дъното е учителката Олга Ангелова
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Влади Вълчев и Йордана Вълчева, негова съпруга, учителка,
с ученици от началното училище в с.Раковски

Есперантска колона на манифестация в Димитровград. 1.05.1960 г.

Влади Вълчев на Женевското езеро. 1963 г.
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СТЕФАН СТЕФАНОВ И БЪЛГАРСКИТЕ СТРЕМЕЖИ ЗА ПРОБИВ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 50-ТЕ И НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Надя Филипова

STEFAN STEFANOV AND BULGARIAN ASPIRATIONS FOR A BREAKTHOUGH IN THE
MIDDLE EAST IN THE SECOND HALF OF THE 50s AND EARLY 60s OF XX CENTURY

Nadya Filipova

Summary

In the mid-1950s Stefan Stefanov stood at a head of the Bulgarian commercial mission in
Damascus undertaking the ambitious task to popularize the socialist image of Bulgaria and to
introduce Bulgarian industrial and agricultural products to the markets of Syria and a large
region of the Middle East. Stefan Stefanov established stable contacts with the Syrian
political, commercial and military elite for the next decade. He managed to reduce the
negatives of the difficult sales of the Bulgarian industrial products and negotiated several
contracts for civil and military construction works, for an export of arms and training of
members of the Syrian armed forces.

Близки в географско и културно-историческото отношение, България и Близкият
изток остават отдалечени политически през първата половина на ХХ век, а българските
стопанските фактори не откриват основание за съществени инвестиции в търговски
инициативи в това направление. В десетилетието след Втората световна война властта
в България е монополизирана от дейците на комунистическата партия, което им
осигурява благоприятни позиции за неоспорвано разгръщане на своите вътрешно и
външнополитически и икономически стратегии.

Близкият изток стават обект на специален интерес от страна на българското
външнотърговско ведомство във връзка с идеята за осигуряване пазари за българските
индустриални изделия /отделни машини, електропроизведения, цимент, стъкла/, за
внос на суровини, както и за набиране на неклирингова валута. През юни 1953 г.
търговска делегация от социалистическа България предприема първа обиколка в
бивши колониални страни от региона и посещава и Сирия. Непосредствено след това,
през юни 1954 г. в Дамаск е открито българско търговско представителство с твърде
широк район на дейност – Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Трансйордания, Саудитска Арабия
и Кувейт, натоварено с амбициозна програма за разширяване на българските стопански
контакти и дейности.1 Нова българска търговска делегация се отправя за Сирия, Турция
и Индонезия през март 1955 г. и прави отделни сделки за износ на машини,
електроинсталационни материали, желязо, калцинирана сода, цимент, памучен
текстил, строителни материали и др.2 България поддържа редовно и свой павилион на
Дамаския панаир още от първата година на неговото провеждане – 1954.3

Инициативите от София са подпомогнати от бушуващите антиколониални
настроения в Близкия изток, станали движеща сила за бързите политически промени в
Сирия в средата на  петото десетилетие. Комунистическата партия, оглавявана от

1 ДА-МВнР, п. 104, оп. 8п, а.е. 1047, л. 2-3
2 ДА-МВнР, п. 104, оп. 8п, а.е. 1047, л. 4
3 ДА-МВнР, п. 79, оп. 7п, а.е. 703, л. 7
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Халед Багдаш, влиза в сирийския парламент и съвместно с баасисти и либерални
партии поддържа посоката на политическо и икономическо отваряне на страната за
активни контакти с Източния блок. Географската близост и сходната стопанска
структура са благоприятната основа за осъществяване на инициативи от взаимен
икономически интерес и антизападната политическа реторика подсилва емоционално
посоката на сближение. Стефан Стефанов става за следващото десетилетие главния
фактор, който максимално ефективно оползотворява положителните нагласи сред
сирийския елит към България за постигане на българския стопански пробив в Близкия
изток и за поддържане и разширяване на политическите отношения в региона, въпреки
натиска на възходящия арабски национализъм.

Стефан Стефанов оглавява откритата през 1954 г. търговска мисия в сирийската
столица и при липсата все още на политическо представителство /открито през 1955 г./,
той става ръководител на българо-сирийските контакти в Дамаск. Вроденият усет за
тънкостите на арабската менталност се превръща във водещ в стила на работа на
българския търговски представител и осигурява в значителна степен успеха на
начинанията. Заедно с ръководителите на българската легация Сава Попаврамов и
след това Христо Димитров, той установява тесни контакти с отговорни фигури на
различни нива и сфери в Дамаск и става известна фигура в дипломатическите среди на
сирийската столица. В периода на неговия мандат като търговски представител до
началото на 1958 г. гости в българската мисия са председателят на Народното
събрание на Сирия, депутати, журналисти, общественици, учени и търговци.4 Заедно с
водещите дипломати на мисията той поддържа в средата на 50-те години редовни
контакти с премиерите на страната, министри и ръководители на различни сирийски
ведомства.5 В разговорите се търси близост в историческата съдба на българския и
сирийския народ, в тежкото наследство от капитализма и колониализма, в стремежа за
постигане на икономическа независимост чрез повишаване производителността на
селското стопанство и изграждане на  конкурентноспособна промишленост. Силната
дипломатическа подкрепа от страна на България по време на кризата в сирийско-
турските и сирийско-американските отношения през 1957 г. повишава авторитета и
доверието във възможностите за полагане основите на трайно и взаимноизгодно
партньорство.6

Разширяването на политическите контакти е съпътствано от усилия за
интензифициране на търговските отношения между двете страни и проучване на
възможностите за развитие на нови икономически инициативи зад граница. Сирия става
първата страна в Близкия изток, където усилията в това отношение вървят успешно.
Легацията и лично ръководителят на търговското представителство полагат големи
усилия посещението на българска търговска делегация от най-висок ранг, начело с
министъра на външна търговия Живко Живков през март 1956г. да премине с голям
успех. Преговорите са по покана премиера Саади Гаази и са част от разговорите за
подписване на цялостна търговска спогодба.7

През май 1956 г. Стефан Стефанов урежда и участва в преговорите, водени в
Дамаск между българска търговска делегация, оглавявана от зам.министъра на
външната търговия Разлогов и министър-председателя на сирийската република Саади
Гаази. През август с.г. сирийските вестници съобщават, че българска делегация от
професори, инженери и геолози начело със зам.министъра на строежите Стоилов

4 ДА-МВнР, п. 24, оп. 12, а.е. 497, л. 1
5 ДАМВнР, п. 79, оп. 7п, а.е. 691, л. 2-3, 71
6 Филипова, Н. Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената
война /средата на 50-те-средата на 70-те години на ХХ век/. С., 2008, с. 75-77
7 ДАМВнР, п. 75, оп. 8п, а.е. 729, л. 17;  в. “Работническо дело”, год. 30, бр. 81, 21 март 1956г.; в.
“Работническо дело”,год.30,бр. 56, 25 февруари 1956г.
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проучва строителните мероприятия, които сирийското правителство възнамерява да
осъществи в близко бъдеще.8

Зад задоволството от възходящото политическо и стопанско сближение обаче,
Стефан Стефанов очертава в своите анализи за външнотърговското ведомство редица
сериозни слабости в организацията на работата, качеството на изнасяните стоки и в
цялостните представи и стратегии за развитие на българската външноикономическа
дейност в Близкия изток. Те демонстрират добро познаване на политическата и
стопанската конюнктура в района и амбиция за сериозна преоценка и поставяне
стабилни основи за тази посока на българската дипломация.  Водещият недостатък е,
отбелязва той, че на тези пазари в София се гледа с пренебрежение и с презумпцията,
че пробивът тук е лесен заради цялостното ниско ниво на стопанството и стандарт на
живот. Но опитът за пласмент на българските промишлени изделия сред сирийските
потребители показва, че местните купувачи имат изградени трайни представи и
предпочитания за видове и качество на изделията от внасяните дълги години
колониални стоки. Сериозно предизвикателство се явява и продукцията на развитите в
промишлено отношение социалистически страни, чиято конкуренция не може да бъде
елиминирана със силови решения в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ
(СИВ).9

Главните проблеми на предлаганите за износ български индустриални изделия
са, според Стефан Стефанов, твърде ниското качество на изделията, недобрият
амбалаж, неритмично снабдяване на пазара и неосигурен сервиз, което при честите
дефекти отказва потребителите от опита да заменят познатите  им образци с
българските. При тези недостатъци и по-ниската цена на българските стоки не е
аргумент в полза на тяхната покупка. При това формираните веднъж на централно ниво
цени не се коригират според пазарната конюнктура. Недостигът на средства за
рекламни материали осакатява предварително усилията на търговското
представителство за популяризиране на българските промишлени изделия в Сирия и
на пазарите в Близкия изток.10

През същата 1956 г. търговското представителство в Дамаск започва преговори
за развитие на нова, първа по рода си задгранична стопанска дейност – участие в
търгове за строежи. Тесните контакти, установени на различни административни нива и
най-вече изгодната за сирийската страна ценова основа на българските оферти
елиминират конкункуренцията. Сключен е договор за строеж на силоз за зърнени храни
в Латакия, предварително разчетен на загуба, за да се преодолее предубеждението у
сирийски експерти относно възможностите на българските проектанти и строители за
изпълнението на обекта. За тази отстъпка България трябва да получи 3 568 000
сирийски лири /по официалния курс те се равняват на 1 784 000 долара/, като 40% от
стойността ще се изплаща с износ на сирийско жито. Компромисът има сериозна
политическа тежест при външнотърговските затруднения на Сирия в този период.11

Добрите познанства на Стефан Стефанов в сирийското министерство на
отбраната, подплатени с облекчени офертни условия,  осигуряват успеха и на друго
начинание през годината – отново в Латакия е възложено изпълнението от български
строители на казармен комплекс за 3 900 000 сирийски лири. През 1957 г. България
започва изграждането на военното летище Дмер край Дамаск, чиято договорна
стойност е 5 184 000 сирийски лири. Същата година НРБ поема и проектантска
дейност. Сирийското военно министерство възлага на организацията “Проно” към

8 ДА-МВнР, п. 26, оп. 13, а.е. 440, л.10-11; ДА-МВнР, п. 26, оп. 13, а.е. 437, л. 10; ДА-МВнР, п. 26,
оп. 13, а.е. 440, л. 18
9 ДА-МВнР, п. 73, оп. 8п, а.е. 714, л. 2-4
10 Пак там, л. 5-11
11 Пак там, л. 22
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българското министерство на народната отбрана  изготвянето на проект за втория
етап на строителството на летището в Дмер за 100 000 сирийски лири.12

Възходящите антиколониални страсти в Близкия изток през втората половина на
50-те години и силната пропаганда за независимост и обединение на арабската нация
раждат политическото свързване на Египет и Сирия през февруари 1958  г.  в т.нар.
Обединена арабска република. При тази конфигурация посланик в Кайро, столица на
обединената държава, става Никола Гаврилов, а Стефан Стефанов оглавява мисията в
Дамаск в качеството си на генерален консул.13

Новият пост на Стефан Стефанов става през следващите години твърде горещ и
изключителната гъвкавост на дипломата спомага за запазване на установените
контакти при нарастващ натиск от страна на централната власт в Кайро за политическо
разграничение от Източния блок и открити преследвания на комунисти в Сирия. Още
след провеждането на референдума в страната за избиране на Г.А.Насър за президент
на обединената република през февруари 1958 г. и въвеждането на нови изпълнителни
органи за Сирия със съответните кадрови промени Стефан Стефанов обобщава, че
обстановката се променя във вреда на установеното добро партньорство със страните
от социалистическия блок. Информацията си получава от свои доверени лица в
различни министерства и ведомства и от ръководството на Сирийската комунистическа
партия (СКП). Последните продължават открито и нелегално да пропагандират
необходимостта от изпълнение на спогодбите на Сирия със СССР и социалистическите
страни като гарант за запазване и защита на икономиката на Сирия. Тяхното негативно
отношение към обединението на страната и разпространението на режима на Насър
върху сирийската провинция ги превръща в главен обект на преследване през
следващите години. В реч в Порт Саид на 22 декември 1958 г. президентът Г.А.Насър
открито обвинява СКП като главен противник на обединението и просперитета на
арабската нация.14

В тази обстановка Стефан Стефанов се ангажира активно със спасяването на
сирийски комунисти от физическо унищожение. По спомени на дипломата К. Цонев той
лично прехвърля през сирийската граница заплашени от затвор или екзекуция
комунисти.15  Настоява пред властите в София да бъдат прехвърлени около 1000
сирийски комунисти, които се намират в Ливан и  Ирак. Българското ръководство обаче
преценява, че даването на политическо учежище на такъв голям брой хора би
изложило на опасност отношенията с ОАР и би направило лоша услуга на компартията,
която ще се лиши от възможността да присъства, макар и нелегално, в обществото и
политическия живот на Сирия. След ново обсъждане, на 8 септември 1959 г. ПБ на ЦК
на БКП потвърждава решението като бежанци да бъдат приемани само непосредствено
застрашените сирийски комунисти и да се отклоняват исканията в България да
пристигат и членове на техните семейства.16

Стефан Стефанов става и главната връзка на българската дипломация с
комунистическата партия на Ирак и извършителите на антимонархическия преврат в
страната, оглавен от ген. Абдул Карим Касем през юли 1958 г. Първи сред дипломатите
от социалистическия блок той пристига в Багдад на 23 юли и се среща с министъра на
външните работи, който изразява своята признателнателност за българската подкрепа
с проведените военни маневри на турската граница.17 Разговорите с иракски комунисти
го убеждават, че активната политика по насърчаване на новата иракска власт и
установяване на бързи политически и стопански контакти ще са благоприятна основа за

12 ДАМВнР, п. 57, оп. 13п, а.е. 697, л. 37
13 Матеева, М. История на дипломатическите отношения на България. С., 2005, с. 191, 415
14 ДАМВнР, п. 59, оп. 15п, а.е. 1005, л. 6-7 ДАМВнР, п. 58, оп. 15п, а.е. 981, л. 3; ДАМВнР, п.
57,оп. 15п, а.е. 963, л. 1
15 Цонев, К. Българо-арабските отношения. С., 1999, с. 85
16 ЦДА, ф. 1б, оп. 6, а.е. 3992, л. 8-12
17 Филипова, Н. Цит.съч., с. 84-85
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разширяване на българските пазари и поемане нови обекти за строителство при вече
утвърденото име на българските строители в Сирия18.

Връзките, изградени със сирийски ръководители и чиновници от различни
министерства и ведомства през периода отпреди обединението с Египет, се оказват
стабилни и дори в годините на влошени политически отношения на ОАР със съветския
блок българската страна черпи значителни ползи от тях. Българският генерален консул
оглавява в периода 1958-1961 г. и търговските връзки със сирийската провинция, тъй
като по разпореждане на централните власти не се разрешава откриване на ново
търговско представителство, отделно от съществуващото в Кайро.  На среща,
инициирана от Стефан Стефанов непосредствено след обединението на Египет и
Сирия с министъра на планирането на сирийската провинция Джабара, последният
изявява желание да продължи ползването на българския опит и да се възложи на
български специалисти построяване на нови обекти, включително големия язовир
Растан.

Особено ефективни са контактите, поддържани с военните среди. Готовност за
разширяване на българското строително участие в Сирия заявяват началникът на
първа армия и нейният финансов директор, началникът на военното строителство  и
също началникът на въздушните войски в Сирия. Според обобщенията на Стефан
Стефанов, “всички без изключение са на мнение, че доколкото в бъдеще въпросите за
разширяване на военното строителство ще зависят от тях, те ще съдействат за
предоставянето на набелязаните обекти на нашата строителна организация.../така те –
б.а./ смятат, че конкуренцият на останалите страни при бъдещите търгове за военно
строителство ще остане безрезултатна.” След разговори с кмета на Дамаск Стефан
Стефанов пише до София, че градовачалникът счита, че “условията за осъществяване
на комунално строителство у нас са най-близки до тези в Сирия и не намира особени
трудности за пренасяне на нашия опит в тази област в Сирия”19. Аргументираното по
този начин от Стефан Стефанов предложение за отправяне покана за гостуване в
София на кмета на Дамаск Башир Кудмани е одобрено от българския Министерски
съвет и приведено в изпълнение от столичния градски народен съвет през юни 1959 г.20

Резултатите от активната дипломация на Стефан Стефанов не закъсняват,
въпреки яростните нападки срещу България от Кайро за главен изпълнител на
директивите на Москва за подриване устоите на арабското единство и просперитет. От
1958 г. ДТП “Техноимпекс” започва строителството на друг голям обект - язовира
“Растан”, оценен на 32 543 000 сирийски лири. През 1959 г. е спечелен търг за
изграждане и на язовир “Махарде” за 19 943 000 сирийски лири, а през 1961 г. – за
проектиране и строителство на напоителната система “Ашарне” за 15 190 000 сирийски
лири. През юни 1962 г. администрацията на Големите строежи възлага на българската
организация изграждането на началния възел на системата – връзката с язовир
“Махарде”. Така обемът на извършваните дейности се повишава на 21 200 000
сирийски лири.

Общата печалба от изгражданите в Сирия обекти през втората половина на 50-те
години и до края на обединението с Египет от септември 1961 г., въпреки загубата от
силоза в Латакия, възлиза на 11 143 000 сирийски лири, равняващи се приблизително
на 3 121 000 долара според официалния курс на сирийската банка от 1961 г.21

Разпадането на ОАР поради твърдата решимост на сирийските военни и бизнес-
среди да си върнат управлението на страната изцяло удовлетворява
източноевропейските столици. Българската дипломатическа мисия в Дамаск става

18 ДА-МВнР, п. 44, оп. 14п, а.е. 680, л. 33
19 ДА-МВнР, п. 43, оп. 14п, а.е. 652, л. 2
20 ДА-МВнР, п. 43, оп. 14п, а.е. 652, л. 7-8
21 ДАМВнР, п. 39, оп. 15, а.е. 782, л. 25; ДАМВнР, п. 23, оп. 21, а.е. 3616, л. 57; ДАМВнР, п. 50,
оп. 17п, а.е. 815, л. 4; ДАМВнР, п. 23, оп. 21, а.е. 3616, л. 57; ДАМВнР, п. 49, оп. 19п, а.е. 927, л.
4
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съмишленик в тази посока и двустранните политически и икономически връзки
естествено поемат по възходящ път. Стефан Стефанов връчва акредитивните си писма
като първи български посланик в Сирия и разширява до средата на десетилетието
постигнатите успехи.

Българските стремежи и проучвания за износ на оръжие, боеприпаси и
оборудване в страните от т.нар. Трети свят датират от края на 50-те години 22 и при
отбелязаните стабилни връзки на дипломатическата мисия с военните среди в Сирия,
очаквано тя става един от първите купувачи на подобна продукция. При това съвсем
скоро след откъсването от контрола на Насър. Непрекъсваните контакти на Стефан
Стефанов стават добра основа за преговори в тази деликатна област. По поръчение на
българското правителство посланикът провежда предварителни преговори в Дамаск, на
които се оферират българските възможности за военни доставки. Заинтересована от
предложението, сирийската страна изпраща още през януари 1962 г. делегация в
София, оглавявана от командващия военно-въздушните сили ген. Уади Мукабари. Със
свое решение Политбюро удовлетворява всички сирийски искания, което дава нов
тласък в обвързването между двете страни и съществени приходи в българския
бюджет - Министерство на външната търговия /МВнТ/ и Министерство на народната
отбрана /МНО/ ще доставят за Сирия военно имущество, произведено в България, или
намиращо се в наличност на МНО; МНО и МВнТ се задължават да окажат исканата
техническа помощ на сирийската армия, изразяваща се в организиране на централна
авиотехническа школа, обучение на авиотехнически кадри, обучение за
преквалифициране на летци  на витломоторни самолети в управляващи реактивни
машини, помощ при организиране на военновъздушни училища;  възлага  се на МВнТ
да сключи договор за извършване на строителство на военни обекти в Сирия; МНО се
натоварва да вземе необходимите мерки за подготовка на специалисти, които ще бъдат
изпратени в Сирия за строителство на военни летища. Българските амбиции са още и
за продажба на реактивни самолети МИГ -15, били в употреба, безоткатно оръдие Б-11,
минахвъргачки и гаубици с различни спецификации, брегови системи, извадени от
употреба.23

Положените в тези преговори основи осигуряват нарастване на българския износ
в Сирия до близкоизточната война от 1967 г. и нови поръчки за извършване на
строителство на военни обекти, които формират значителния дял в поддържаното
положително за България търговско салдо, при това необременено от клирингови
ангажименти. През май 1962 г. ДТП “Техноекспорт” подписва договор за строителство
на военното летище Тифор за 5 890 736 сирийски лири.24

В качеството си на един от най-успешните български дипломати, осигурил
съществено място за България не само във външнополитическите връзки на Сирия и
нейния стопански живот, но и в медийното й пространство, посланик Стефан Стефанов
си позволява и по-категорична критика по отношение непрофесионализма и
елементаризма, прозиращи от  българската пропаганда зад граница. Години наред
работи за каузата за налагане успешен образ на България, включително в пресата и
радиопредавания. И няма как да не отбележи, че въпреки яростните критики на
държавната машина срещу колониализма и неоколониализма, пропагандните методи и
материали на държавите и частните фирми от Западна Европа и САЩ остават
привлекателни за сирийските граждани. Естествено е при това да бъде недоволен, като
пише до Външно министерство през април 1962 г: “Всеки арабин знае, че НРБ е
социалистическа страна... Всеки арабин знае, че успехите ни се дължат на нашата
народна власт и правилното ръководство на Партията, срещне ли /обаче – б.а./ в
статия тези заключения, той става невъзприемчив, даже направо таксува като

22 Филипова, Н. Цит.съч., л. 136-137
23 ЦДА, ф. 1б, оп. 64, а.е. 294, л. 2-12
24 ЦДА, ф. 259, оп. 15, а.е. 15, л. 112
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комунистическа пропаганда, тъй като политическият нюанс е много подчертан.”25 Дори в
“изостаналия” арабски изток подобни проблеми не остават незабелязани.

Когато напуска посланическата мисия в Дамаск през 1965 г. Стефан Стефанов
оставя силен преден пост за българската дипломация в Близкия изток. Успял е да
изгради доверие, познаваемост, предвидимост във взаимоотношенията. Постигнал ги е
с убедеността, че в дипломацията разговорите трябва да са между равни, възможно
непосредствени. И ги подправя с усета на човек, който носи представите за споделено
културно-историческо пространство.

25 ДА-МВнР, п. 45, оп. 18п, а.е. 753, л. 1-4
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ШУМЕНЦИ В ОБЕКТИВА НА ПЪРВИТЕ ФОТОГРАФИ В ГРАДА

Бета Хараланова

Историята на фотографията в България колкото е богата и стара, толкова е и
недостатъчно проучена. Въпреки, че  има издадени няколко книги, монографии и
отделни публикации, липсват материали свързани с  ролята на личността в тази
интересна  професия, както и с появата и развитието на фотографските ателиета в
отделни градове на страната. Да се спра на тази тема ме провокира обстоятелството,
че като дългогодишен музеен служител през ръцете ми са минали хиляди снимки, които
съм инвентирала, вглеждала съм се в образите, които са заснети, но рядко съм си
задавала въпроса – откога и откъде се слага началото на фотографията. И когато
започнахме подготовката за отбелязване 100 годишнината на един изключително
известен не само в България, но и в редица страни шуменски фотограф-художник Марк
Маркарян започнах да обръщам по–голямо внимание на снимките, които нашият музей
притежава. Оказа се, че почти всяка една от тях съдържа изключително богата
информация – не само от към лицето на снимката, т.е. заснетите персонажи или
изгледи, но и от гърба: различни печати, щемпели с изписани имена на фотографи и
фотоателиета.

Началото на фотографията се свързва с времето, далеч преди Леонардо Да
Винчи да опише принципа на камера обскура - т.е. светлоизолирано пространство, в
което светлинните лъчи преминават през малък отвор  и проектират  предметите
намиращи се отвън. През 1813 г. Джорж Ниепс започва опити за светлопис, а през 1824
г. Дагер прави експерименти  за фиксиране на изображението. Десет години по- късно
съвместно със сина  на негов приятел  предлагат фотографски процес, който  получава
името дагеротипия. Много по- късно това откритие е признато от Френската академия
на науките, която отпуска пожизнени пенсии на Дагер и Исидор Ниепс. През 1834 г.
доктор Дрепер научава за откритието и решава да направи портретна снимка, а през
1835 г. Талбот прави първата снимка на хартия. Първата съхранена фотографска
снимка на българи е от 1842-1843 година. Във Виена е фотографиран възрожденецът
Тодор Минков с майка му. Фотографията вероятно е направена от българина Анастас
Йованович, роден във Враца. Останал сирак, той заминава при вуйчо си в Белград,
където работи в откритата сръбска държавна печатница. Изпратен е да учи в
художествената гимназия във Виена. Изучава литография, гравиране върху мед и
стомана, а от 1839 г. е един от първите във Виена запознат с фотографията
дагеротипия и талботипия. През 1854 г. създава първите стереоскопски снимки.
Съхранени са около 800 негови снимки. Друг известен български фотограф е Атанас
Стоянов фотограф- художник, зограф и гравьор. Син на първия български печатар
Никола Карастоянов. Проявява се като добър график, илюстратор и художествен
оформител на книги, отпечатва и щампи. Самият той е автор на първото „Ръководство
по фотография”. През 1863 г. усвоява фотографията и е един от най-известните
възрожденски фотографи. Негово дело са запазените до днес образи на Васил Левски
и Стефан Караджа. От посоченото до тук се вижда, че Шумен не е родно място нито на
първия български фотограф, нито в него е създадено първото фотоателие. И все пак
трябва да се подчертае, че в Шумен е открита най–старата досега снимка у нас. Това е
фотография на първия български оркестър. Спорен е въпроса от кога датира снимката,
тъй като изследователят на българската фотография Петър Боев сочи, че оркестърът е
създаден през 1851 г. и че снимката е оттогава.1 (обр. 1) Неоспорими са, обаче

1 Боев, П. Фотографско изкуство в България (1856-1944), С. 1983, л. 13 и 98

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
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доказателствата и официално вече е прието, че първият български оркестър е
създаден в Шумен през 1850 г.2

На снимката ярко се открояват образите на Димитър Дюгмеджиев  и Симеон
Янчев (цигулари), Шафран (диригент), Добри Войников и Спас поп Харитов
(флейтисти), Тодор Куцаров (контрабасист) и др.3 За съжаление снимката,  която се
пази в РИМ- Шумен е копие и от нея не може да се разбере кой точно е фотографа и
кога е направена. Според някои изследователи тя е дело на пътуващи фотографи,
които по това време са обикаляли различни градове, правили са снимки, но не са си
оставили подписа.4 Явно е,  че шуменци като модерни за времето си хора,  са обичали
да бъдат снимани.

Кои по-известни шуменци са фотографирани и кои са първите фотографи
направили техни снимки? Под Инв. № 44 в отдел „България ХV- ХІХ в.” фигурира
снимка на Върбан Йорданов Върбев – войвода от Червеноводската чета, член на
Шуменския революционен комитет.5 (обр. 2) Велко Абаджиев, участник в четата, пише в
своите спомени: “В събота на 14 септември подир обед пристигна с трена от Шумен
войводата Върбан Юрданов от Шуменски(я) комитет. Той не бе посрещнат от никого по
известни съображения. Като търговец на жито той отседна в търговския хан на бай
Михо, касиер на комитета, пред когото се легитимирал”. На 21 септември 1875 г.
знамето на четата е осветено в църквата и тя  излиза на въстание с цел да допринесе
за освобождението на България. Четата от 17 души тръгва към село Табачка, като се
надява да привлече и други четници, но остава излъгана. Почти никой от селото не се
присъединява към тях. Лутайки се из горите между Табачка и река Янтра четата
достига до село Широково, където разбира, че никъде не е избухнало въстание. След
няколко дневно скитане гладни из горите, четниците решават да се разпръснат и минат
в нелегалност, а за войводата Върбан Юрданов да се намери водач, който да му
помогне да стигне Търново. Така Върбан Юрданов остава в Широково, където казания
“водач” вместо да го укрие, го предава в ръцете на турците, които го убиват жестоко.6

Защо се спирам с такива подробности на тези събития? Защото на съхранената снимка
Върбан Йорданов е с воеводски дрехи и въпреки че не е датирана, може да
предположим, че е правена преди заминаването му – т.е снимката е от 1875 г. Що се
отнася до фотографа – той се е подписал -„ Христо Златаровъ – Шуменъ”. Всъщност
Христо Златаров е роден в Трявна, а не в Шумен. Неговият племенник, известният
шуменски търговец Димитър Сребров пише за него, че е дошъл в Шумен след като е
завършил училището в Трявна. След Кримската война Хр.Златаров напуска Шумен и
емигрира в Румъния, където се сближава с Раковски и Каравелов. Става член на
Благотворителния комитет. Пак по това време в Гюргево и Букурещ учи фотография,
като от време навреме се връща и в Шумен. След Освобождението става първия
българин фотограф в града: „Чичо ми имаше хубаво и широко ателие, имаше
самочувствие на добър майстор–фотограф, разправяше че 25 години чиракувал и учил
занаята във Влашко. Беше доста оригинален и затворен.”7 За следосвобожденския
период на Златаров и неговото ателие пише и Врам Маркарян - един от най-известните
фотографи след Освобождението в Шумен. „Дойдох в Шумен- края на 1891 или 1892 г.
На фотографски занаят се учих още в Турция при вуйчо си. В Шумен заварих двама
фотографи: Христо Златаров – неговият дюкян беше до първата градска аптека (сега

2 Георгиева. Д. За първия български оркестър и музикалната култура на шуменци през първата
половина на ХІХ в., ГМСБ, т.20,1994, с.254-255
3 Джумалиев Г. Първият български оркестър, Коларовградска борба, 17 март 1951 г
4 Боев, П. Фотографско изкуство ...., л. 13)
5 РИМ- Шумен, отдел „България ХV -ХІХ в, Инв № 44
6 Джумалиев Г. Върбан Йорданов – войвода на Червеноводската чета в 1875 г. Коларовградска
борба,1 окт.1955, бр. 79
7 Христо Тодоров Златаров, РИМ – Шумен, Отдел „България ХV-ХІХ в” Джумалиев, тетрадка -
№4 –с.19-20.Запис на Димитър Г.Сребров

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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представителния магазин за плод и зеленчук) на турчина Риза бей. След моето
идване, той работи още 5-6 години и напусна занаята поради старост - живееше на
главната улица, някъде срещу Военния клуб. Златаров имаше добро ателие и
гражданите го хвалеха.”8

Интересен архивен материал, останал ни от Христо Златаров е снимката на
известния възрожденски и следосвобожденски деец Рачко Рачев - учител, педагог,
първият,  който въвежда звучната метода на обучение,  музикален и читалищен деец и
т.н. За него се знае, че учи в Колеж де Фрер и Робърт колеж, а през 1886 г. завършва и
Педагогическото училище в Чехия. Работил е и в Тетевен, но никъде не се споменава,
че е бил в Румъния. Интересно е кога той си е правил снимка при Христо Златаров,
защото на гърба й пише:” Светлописалница Х. Златаров – Болгария и щемпъл – с
инициалите на Х. Златаров - Литография Байхел –Букурещ”.9 (обр. 3) С щемпъл
„Светлописалница” Христо Златаров е оставил снимки от своя ранен период. Когато се
връща в Шумен за постоянно той прави снимки с гърбове, на които слага печат и
надпис: „Фотография Златаров - Шумен – срещу сарая в своя дом № 809. Стъклото от
всяко фотографиране се пази от 5 до 10 години.”10 (обр. 4) Върху гърба са отбелязани и
трите отличия, които Златаров е получил за свои снимки или цялостно представяне.
Информацията, която получаваме е изключително голяма – тя ни дава сведения за
името на фотографа, града, мястото на фотоателието, наградите и времето на
съхранение на т.н. днешни негативи и не на последно място - от къде са тези “корички”
за снимките – в случая от Виена. В експозицията и фондовете на музея, както и в други
издания и архиви има снимки, изглеждащи на пръв поглед почти едни и същи. Но
когато човек се вгледа по-добре вижда, че времето на тяхното заснемане е различно.
Така е при снимката на Рачко Рачев, подписана от Христо Златаров, за която вече
споменах и която твърде много прилича по форма с друга интересна снимка - Първият
ученически оркестър в Шумен преди Освобождението, под управлението на Анастас
Стоянов. Под снимката има същия подпис: Х. Златаров.11 Разликата между двете
снимки е в самия подпис на Златаров -  на едната той е с ръкописни букви и с ”ъ”
накрая, а на другата – с печатни букви, което говори и за различно време на заснемане.

Друг известен шуменец- възрожденец, запечатан на снимка преди
Освобождението е Добри Войников – учител, автор на учебници, музикант и
композитор, пръв български диригент и музикален критик, читалищен деец, театрал,
редактор на вестник, автор на първата българска драма, преводач. Снимката е правена
в ателието на Франц Бауер- „Руссе- Шумен”, вероятно в средата на 70-те години на ХІХ
век. (обр. 5) Всъщност за Франц Бауер се знае повече. Той е първият чужденец
установил се в Русе. Преди Освобождението има свои ателиета в Букурещ, Гюргево.
Самостоятелно, а по- късно и съвместно със Сами Гелч, открива ателиета в Русе и
Шумен.12 (обр. 6) За него Врам Маркарян пише, че бил ”немец, който още до
Освобождението имал в града клон от своето голямо фотографско ателие в Русе”.13 В
РИМ - Шумен се съхраняват множество лични снимки, правени от фотоателиетата на
Франц Бауер. Една от тях е на известния шуменски възрожденец Костаки
Дюгмеджиев.14 (обр.7) През 1837 г. Костаки Дюгмеджиев се сдобива със султански
берат с право да търгува в рамките не само на цялата Османска империя, но и в
редица европейски страни, с което се нарежда сред малкото на брой привилегировани
търговци - „европа туджилар”. От друга страна, като член на Съвета на старейшините  в
града, той съдейства Сава Доброплодни да бъде назначен за главен учител в града. На

8 РИМ-Шумен, Отдел „Възраждане”,  научен архив – инв.- № 81
9 РИМ-Шумен, отдел „България ХV -ХІХ век”, Инв. №1940
10 РИМ-Шумен , отдел ”Етнография”, Инв. №3608
11 РИМ–Шумен, Отдел „България ХV-ХІХ век”, Инв. № 60
12 Боев, П. Фотографско изкуство .........., л.96
13 Врам Маркарян. Пак там
14 РИМ-Шумен , отдел „Възраждане”, Инв. №. 187
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заснетата от Франсис Бауер снимка Костаки Дюгмеджиев е на преклонна възраст, което
предполага, че тя е правена към края на века. Да я определяме така, ни дава
основание снимката на Фотя Дюкмеджиева заедно с Рачко Рачев, датирана от 1889 г.,
която е със същата по вид  подложка.15 От прегледаните снимки с подписа на Франсис
Бауер и от техния голям брой разбираме, че фотографът се е ползвал с авторитет сред
шуменци, което се дължи на доброто качество на снимките, правени в ателиетата му.
За отличната му работа говори и факта, че на “коричка” на снимката на д-р Бояджиев с
жена си, правена през 1900 г. освен 3-те стари медала се виждат 4 нови емблеми на
отличия: от българско изложение – с покровителя Фердинад–княз Български и от
международни изложби, проведени през 1888, 1889 г.16 Самата снимка е правена през
1900 г. и на гърба й има надпис: ”Ателие фотография Сами Гелч-Франсис Бауер - Русе–
Шумен.17 Д-р Бояджиев е доста известна личност в града. Той е бил  военен лекар,
завършил медицина във Франция. Военната му кариера продължава до 1932 г., когато
е пенсиониран като санитарен генерал-майор. Умира в Шумен през 1948 г. За
съвместната дейност между двамата фотографи ни говорят и картонените подложки на
други снимки. Все още не е уточнено кой пристига първи в Шумен – дали това е Сами
Гелч или Франсис Бауер. Но очевидно е, че сред първите фотографи в града е и Сами
(Самуел) Гелч. „Другият фотограф беше Сами Гелч, чех, който доколкото си спомням
беше представител на Франц Бауер - немец, който още до Освобождението имал в
града клон от своето голямо фотографско ателие в Русе. Твърде е възможно Гелч да
се е оттеглил от Бауер. Фотографията му се намираше в къщата на учителя Владиков –
срещу моя дом, на левия бряг на реката. Преминаваше се по тясно мостче.
Първоначално аз започнах да работя при него (около 2-3 години), след което си открих
самостоятелно ателие тук – в старата ни къща, която купих от българина Енчо
Първанов – абаджия. През 1896 г. направих сегашната постройка. Към това време и
Гелч напусна града.” - пише в спомените си Врам Маркарян.18 От  самостоятелното
ателие на Сами Гелч ни е останала снимка на  годениците Стефка и Харалан
Бошнакови. Снимката е от 1893 г. На гърба й ясно  е изписано: Фотографическо ателие
С. Гелч - фотограф в Шумен”.(обр 8) За доброто качество на снимките му, говори и
факта, че по време на Първото Пловдивско изложение от август 1892 г. фотографът от
Шумен - Сами Гелч, заедно с други фотографи от Плевен, Пловдив, Самоков и
Пазарджик е награден с бронзов медал.19 Голяма част от наградените фотографи
запазват като неразделна част към фирмите си изображението на спечените медали и
дипломи, отпечатвайки ги на гърба на работените от тях, дори десетилетия след
изложението портрети. Вероятно Сами Гелч да е бил в началото самостоятелен
фотограф, който впоследствие започва да работи в съдружие с Франсис Бауер.

Надали има човек в Шумен, който да не е чувал името Маркарян. Това е име не
само на една отделна личност, а име свързано с цяла  „династия” фотографи – вече
пето поколение. Основоположник на фамилията е Врам Маркарян, роден през 1869 г. в
Мунженхъ,  дн.  Турция.  Прогонени от родните си места,  в края на 1891 г.  една голяма
част от арменците намират постоянно място в Шумен. Тук, както и самия Врам
Маркарян пише : „започнах в началото при Сами Гелч, а след няколко години и
самостоятелно” той започва да развива и да предава на брат си, синове, внуци и
правнуци фотографския занаят. Врам Маркарян си е имал свои подложки, които са се
променяли често. През 1893 г. подложката е била доста семпла – с един малък герб на
фотографа, името му и града.20 Три години по- късно, след построяване на къщата,

15 РИМ-Шумен , отдел „Възраждане”
16 РИМ-Шумен, отдел “Етнография”,  Инв № 3656
17 РИМ-Шумен, отдел “Етнография”, Инв. № 3656
18 РИМ-Шумен. Врам Маркарян , Пак там
19 Печев Ив. Първото българско изложение – импулс за развитието на  фотографията, сп.
Българско фото, 1973, бр. 3, с.10-12
20 РИМ-Шумен , отдел “Етнография”, Инв. №3657
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вече се вижда новото фотографско ателие, а малко по- късно и медалите, получени от
международни изложения.(обр.9) Имаме запазени снимки с оригинален печат на
фотографа от червен восък, сравнително рядко явление сред фотографите. Подобен
печат е имал софийският фотограф Ал. Владиков. На някои снимки се вижда само
името на Врам Маркарян, докато на други е в съдружие с близките си от Силистра,
където живее неговият брат Нигохос Маркарян. Запазените снимки, правени от
фамилия Маркарян, са с изключително качество. Макар и на 60 години, с извоюван
авторитет и с изключително голяма клиентела, през 1929 г. Врам Маркарян официално
е провъзгласен от Варненско-търговската камара за майстор в занаята –
фотографство. Синът му Арам Маркарян е първият фотограф в града и в съседните
райони, който започва да прави снимки върху порцеланови подложки. Другият му син
Марк  Маркарян през 1930 г. е приет в Баварското държавно фотографско училище в
гр. Мюнхен, Германия,  което завършва с отличен успех. Още в 1932 г. участва в
пролетна фотоизложба, уредена във Виена и получава диплом и медал за отлично
представяне. От 1933 г. започва да работи в Шумен като фотограф, съвместно с брат
си. През 1937 г. заедно с Ростислав Бакалов създават първата шуменска любителска
филмова студия „Росмарк - филм”.

Марк Маркарян е известен като най-добрия хроникьор на всички събития, които
стават в родния му град. От неговият обектив не отбягват никакви събития, свързани с
развитието на Шумен и страната. Той е първият директор на държавното фотографско
предприятие в Шумен, а след това  повече от 20 години е щатен фотограф към
Историческия музей в града.

Към края на века от Цариград в Шумен пристига гъркът Цикурас. Според Врам
Маркарян, той идва в града през 1894 г. Неговото ателие се намирало на ул. „Цар
Освободител” (бившата Араста) до фурната на Костаки (около Стъклената фурна).21

Цикурас работи в Шумен само няколко години, но и от неговите снимки може да
извлечем голяма информация. Изключително интересна е коричката му, на която стои
надпис: Фотография „Орел” гр. Шумен. ул. Араста 164. Директор, фотограф, артист  Н.
Цикурас, награден през 1898 г. с почетен диплом от Н.В. Фердинанд І княз Български.”
(обр. 10).Снимката е от 1899 г. и е на сем. Бошнакови от Шумен.22 Малко по- късно
фотоателие в Шумен открива и Боос Бояджиан. (обр. 11)Той се е учил за офицер, но
напуснал Военното училище и се заловил с фотографство. „Брат му Капрели беше
пехотен офицер в града – пише Врам Маркарян - Ателието на Бояджиан беше на ул.
“Цар Освободител” (къщата на братя Куцарови). След неговата смърт брат му Ашак
прие ателието (около 1920-1924 г.), но скоро се премести във Варна. Брата на братята
Бояджиян остана състоятелен занаятчия в Шумен. Заедно с друг арменски първенец -
Магардич Стеханян те управляваха дълго време черковното арменско настоятелство и
поддържаха църквата и училището - продължава Маркарян.” Снимки при Бояджиян са
си правили както Радуш Симеонов – виден шуменец, участник в Руско–турската война,
един от основателите на Акционерното пивоварно дружество, председател на
Читалище „Архангел Михаил” (дн. “Д. Войников”), така и семейството на също не по-
малко известния шуменец- д-р Васил Хараланов, д-р Сърмов и други повече или по-
малко видни фамилии в Шумен. От запазената във фонда на музея снимка на годеници
се вижда, че около 1900 г. Бояджиян е бил и в съдружие с русенската фирма „С.
Вартанян”.23 Една изключително интересна снимка, правена от Б.М. Бояджиян  веднага
привлича вниманието на всеки, който я види. Група от еднакво облечени жени в светли
шаферски рокли и зад тях мъже с цилиндри и вероятно фракове. Снимката е от 1908 г.
Отразява шуменска сватба, на която присъства като шаферка и Павла Жекова –
пианистка, първата учителка по пиано на Панчо Владигеров, а след години и негова

21 Врам Маркарян
22 РИМ-Шумен, отдел “Възраждане” , Инв. № 84
23 РИМ- Шумен, отдел “Етнография”, Инв. № 3636
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тъща. Какво по-добро доказателство от това, че Шумен винаги си е бил европейски
град?

Интересен факт е, че до Освобождението болшинството от  фотографите са се
подписвали със собствените си имена и на малцина фотоателиетата им са известни  с
други имена. Различие откриваме при фотоателиетата на Бояджиян и Цикурис.
Фотоателието на Бояджиян се нарича: „Фотография Светлина”, което личи от гърба на
почти всички техни снимки, а на Цикурис – фотография „Орел”.(обр.12)

Разкривайки личностите, заснети от шуменски фотографи, не мога да не спомена
и за една снимка, която ме наведе на множество въпроси. На първо място – кога е
правена снимката и кога е работил в Шумен фотографът Марко Марков (така както е
изписано на гърба на снимката). За съжаление всичките ми усилия и консултации,
които направих с отделни фотографи и колеги от страната за сега са напразни. Но ако
може да се намери отговор на тези въпроси, много по-лесно ще може да се определи и
кои са личностите върху тази снимка. Дали това е Левски с някой друг революционер,
или пък е брат му, с когото си приличат доста, а може би някой обикновен човек,
изпълняващ ролята на Левски. Надявам, се че в процеса на търсене  все пак ще успея
да намеря сведения  и отговор на тези въпроси.(обр.13-14)

Неизвестности стоят и около фотография „Левски” – Шумен. На гърба на три
снимки е изписано наименованието, но не и името на фотографа. Знае се само, че
едната снимка е правена около 1917 г. (обр. 15) Затова подчертавам, че  това
съобщение има по-скоро предварителен характер.

Старите снимки са не само извор на знания и образ на документация за Шумен,
но и ценни свидетелства за епохата и нейните дейци.  От посоченото до тук се вижда,
че до края на века в Шумен е имало около десетина фотоателиета, където шуменци са
имали възможност да се снимат за вечен спомен. Някои от тях са действали като
самостоятелни ателиета, но други са били в съдружие :”Бауер- Гелч”, Вартанян-
Бояджиян” „ Братя Маркарян „ и др. Заедно с тях в града пристигат и снимат различни
пътуващи фотографи, които не остават дълготраен спомен сред шуменци. След
Освобождението откриването на нови фотоателиета бързо насища нуждата от
фотографски услуги, печалбите намаляват, а конкуренцията се засилва. В началото на
века броят на фотографите и фотоателиетата бързо нараства. Докато през 1897 г. в
„Български алманах “ за Шумен е записано само името на Врам Маркарян - фотограф,
който фотографира разни портрети по най-усъвършенствана система, то през 1911 г. 24

отново в Българския алманах са регистрирани 5 фотографа, като трима от тях са
непознати до този момент имена: Марин Х. Хлебаров, Стоян Казака, Хартюн Маркарян.
25 Появяват се и нови названия на фотоателиета: „Фотография „Левски”, Фотография
„Светлина”, Фото „Лукс”, Фото „Република” и др. Често явление е фотографите да се
занимават и с други занаяти. Голяма част от тях са фотографи– книжари. А на гърба на
снимката Вела и Димитър Благоеви с ученици има фирмен знак „Иван Йовчев -
модерна мебелна работилница”.  През 20-те години в периодичния печат, издаван в
града се появяват и реклами на отделни фотографи.26

Като първи опит за изследване историята на шуменските фотографи и
фотоателиета и най-вече личностите запечатани от тях, настоящото съобщение не
претендира за изчерпателност и ще бъде обект на множество допълнения. И все пак
могат да се направят няколко извода. На първо място, историята на фотографията
показва, че тази нова придобивка бързо се усвоява от българина. Като човек, пътуващ
из пределите на Османската империя, въртял търговия или пък учил в Европа
българинът, в частност и шуменецът, обича да си прави снимки, което доказва че
неговото съзнание е било широко отворено за новото. На второ място трябва да се
подчертае, че лицевата част на една снимка, ни дава изключителна информация

24 Български алманах, 1897, л. 1446
25 Български алманах, 1911, с. 575
26 Боев, П. Фотографско изкуство ......., л.14
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относно личностите и епохата, в която са живели и творили, облеклото с което са се
обличали, прическите и аксесоарите, интериора на ателиета и т.н. – т.е. ясно изразения
стремеж за усвояване на всички белези на европейската култура. Не по-малко
значение, като извор на информация  има и гърба на снимката. Картонената подложка
ни дава информация преди всичко за самия фотограф, адреса където се намира
фотоателието му, спечелените награди и медали от различни международни и
национални конкурси, изложения и панаири.



709

  Обр. 1                                                                                          Обр. 2

                           Обр. 3                                                                                                 Обр. 4



710

                         Обр. 5                                                                                                  Обр. 6

                            Обр. 7                                                                                       Обр. 8



711

                       Обр. 9                                                                                               Обр. 10

                         Обр. 11                                                                                           Обр. 12



712

                         Обр. 13                                                                                                 Обр. 14

Обр. 15



713

ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ – ИЗДАТЕЛЯТ НА СП. „РОДОПА”

Йорданка Цветкова

Христо Иванов Караманджуков е революционер, деец на Вътрешната македоно-
одринска революционна организация, общественик и книжовник. Роден е на 14
декември 1876 г.  в Чокманово, Смолянско. Баща му Иван Караманджуков е участник в
четата на Петко войвода. Началното си образование Христо Караманджуков получава в
Чокманово и Райково (сега квартал на Смолян), а четвъртокласно училище завършва в
Одрин. Известно време учителства в Карлуково (Славейно) и Чокманово, а след това
следва в българското педагогическо училище в Сяр (Серес). Като ученик става член на
българското тайно революционно братство в Турция, а през лятото на 1899 г. се
присъединява към Вътрешната македоно-одринска революционна организация.
Първоначално е секретар на околийското ръководство в Ахъчелебийско (Смолянско),
след това действа в районите на Ксанти, Гюмюрджина (Комотини) и Дедеагач
(Алексанруполис). През април 1902 г. участва на конгреса на Одринския революционен
окръг в Пловдив, след което е агитатор и организатор в Малкотърновския
революционен район и за кратко време - секретар в районната чета на Георги
Кондолов. В началото на 1903 г. се връща в Ахъчелебийския (Смолянски) район и е
негов представител на конгреса на Петрова нива. Участва в Илинденско-
Преображенското въстание. След потушаването му, Христо Караманджуков следва
педагогика и философия в Софийския университет, но е изключен заради участието му
в освиркването на княз Фердинанд и завършва висшето си образование в Белград.
След Младотурската революция от 1908 г. учителства в Сяр (Серес) и Цариград
(Истамбул), като се занимава и с журналистика. През 1918 – 1920 г. е директор на
Ксантийската непълна смесена гимназия, която през 1920 г. се премества в Райково
(сега кв. на Смолян). След войните за национално обединение продължава да се
занимава с учителство и журналистика. От 1920 до 1937 г. е учител в педагогическото
девическо училище и Трета образцова мъжка гимназия,  София. От 1937 до 1939 г. е
главен инспектор и завеждащ учителските институти и педагогическите училища при
просветното министерство. Взема активно участие в Тракийската организация още от
самото и създаване в 1922 г. До 1945 г. е председател на Тракийския научен институт.
Умира на 21 февруари 1952 г. в София. Богатият му личен архив се съхранява в БИА –
НБКМ (Ф. 284)

Безспорни са постиженията на Христо Караманджуков и като книжовник,
публицист и журналист. Добросъвестен документалист, той издирва архивни извори и
записва спомени, уточнява факти и събития, проучва, изследва и публикува редица
материали както в периодични, така и в самостоятелни издания. От 1921 до 1947 г. е
уредник на списание „Родопа", което е наследник на издавания в София от него и
Васил Дечев  „Родопски глас”. През 1934 г. излиза книгата му „Западнотракийските
българи в своето културно-историческо минало, с особен поглед към тяхното политико-
революционно движение”, а през 1986 г. посмъртно е издадена друга негова книга -
„Родопа през Илинденско-преображенското въстание. Спомени и документи”.

Дейността на Караманджуков като уредник на най-дълготрайното родопско
периодично издание – сп. „Родопа”, което започва да излиза на 1 януари 1922 г. и
продължава до края на 1947 г., е забележителна. Списанието излиза всеки месец, с
изключение на август и септември, когато е в лятна ваканция. Адресът на редакцията е
София, ул. „Мария Луиза” 62, а по-късно се премества на ул. „Добромир Хрис”. Печата
се в печатница „Родопи” на ул. „Пиротска” № 3.

Обект на списанието е Родопската област между Бяло море, Марица и Места.
Задачите, които си поставя и изпълнява, е да изследва и популяризира родопската
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област в научно, художествено, битово, поминъчно, стопанско, икономическо и
административно отношение, както и да популяризира този край, който със своите
надземни и подземни богатства  и с разположението си на пътя за Бяло море има
стратегическа важност за  държавата. Списанието е одобрено за училищните
библиотеки и читалищата от Министерството на народното просвещение. Предлага се
както на абонаментни начала, така и поединично. Благодарение неуморната дейност на
уредника Христо Караманджуков, на неговите многобройни контакти и приятелства, то
прониква навсякъде в Родопската област - в общините, постоянните комисии,
учрежденията, училищата, читалищата, интелигенцията и обикновените хора.  И
въпреки, че вече е библиографска рядкост, все още отделни броеве се пазят като
реликви в някои домове на родопчани.

26 години уредникът Христо Караманджуков изнася целият товар по
организирането и издаването на списанието, подпомогнат през последните години от
сина си Александър. Христо Караманджуков е и автор, и редактор, и експедитор, и
уредник на списанието. Не само повече от уводните статии, но и много други
(неподписаните материали) са от него. Всяко лято през ваканцията, пеш, с раница на
гърба или на муле той обикаля Родопите, за да ги отрази в следващите броеве. Така се
раждат „Родопа и родопската област”, „Впечатления от излета ни през западните гънки
на Родопа”, „Летовището Юндола”, „Лятошни впечатления от Родопа”, „Обиколката ни
из Източна Родопа”, „Поглед назад към миналото”, „Средна Родопа и живота в нея”,
„Ивайловградска околия. Поминъчна действителност и възможности”, „Впечатленията
ни от Беломорието” и др. Наред с известни за времето си автори, на списанието
сътрудничи почти цялата родопска интелигенция. В „Родопа” се съдържат сведения за
миналото и ежедневието на Родопската покрайнина и свързаната с нея Западна
Тракия, които по своята важност, актуалност и всеобхватност го превръщат в „Родопска
енциклопедия”, както често го наричат неговите ползватели и почитатели. Значимостта
на „Родопа” за изследователите се засилва и от факта, че всяка 5-годишнина е
снабдена с подробен указател за съдържанието на броевете, от които е видно кои са
разглежданите теми, какви новини са отразени,  за кои личности се пише, какви снимки
са публикувани. Над 5000 статии, изследвания, описания, снимки, пътеписи и др. в
около 45 тематични направления намират място в 260-те илюстровани броя на
списанието. По тези тематични направления са отпечатани и указалците към всяка 5-
годишнина, а те са:
1.Значение на сп. „Родопа”;
2. Пътувания, посещения и описания;
3. Географско-научни материали;
4. Исторически материали;
5. Естествено-научни материали;
6. Книжнина за Родопа планина;
7. Наименования на селища и местности;
8. Художествени сюжети и произведения;
9. Музика;
10. Снимки из Родопа и културата й;
11. Портрети на родопци и родопски радетели;
12. Учебно-просветно дело;
13. Културно-просветно дело;
14. Църковни сведения и духовници;
15. Сведения и поменик за видни родопчани;
16. Пожертвувания и благодарности;
17. Население – статистически данни;
18. Изселвания и заселвания;
19. Родопските колонии в София, Пловдив и пр.
20. За българите мохамедани;
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21. Собственост;
22. Горите и горския въпрос;
23. Тютюнопроизводството, тютюневи кооперации и търговия;
24. Мини, руди и минерални води;
25. Овощарство, лозарство, пчеларство, земеделие, стопанство;
26. Скотовъдство и риболов;
27. Копринарство;
28. Индустрия и занаяти;
29. Прехрана и поминък;
30. Стопански и кооперативен живот;
31. Здравно дело и домашна медицина;
32. Шосета и мостове;
33. Железопътно дело;
34. Благоустройство на селищата;
35. Телеграфопощенско дело;
36. Електрификация;
37. Водоснабдяване и пресушаване;
38. Из областта на законодателството;
39. Държавно и общинско управление и администрация;
40. Разбойничество и покушения;
41. Беломорският въпрос;
42. Език, нрави, обичаи, носии;
43. Летовищни;
44. Критики, отзиви и опровержения.

Трудно могат да се посочат факти, проблеми или събития свързани с Родопите,
които не са намерили място на страниците на списанието. От позиция на днешното
време, то е важен изворов материал за всички, които се занимават с проучвания за
този край, било то исторически, езиковедски, стопански, етноложки и пр.

Особено ценни за днешните изследователи са материалите, свързани с
икономическото състояние на откъснатия в географско отношение родопски регион,
който след загубата на Беломорието и упадъка на овцевъдството и занаятчийското
производство, е трябвало да търси нови поминъци. Ценноста им произтича и от факта,
че по тези проблеми има твърде малко запазени документални материали. Значителен
дял от поставените в списанието въпроси са свързани с тютюнопроизводството и
горския въпрос. Това са отраслите, които навлизат в поминъка на родопчани след
Първата световна война. Благоприятните пазарни условия на международните
тютюневи тържища след войната, както и факта, че почвите в долините на реките Арда,
Бяла и Черна са подходящи за отглеждането на тютюневата култура, са определящи за
навлизането на отрасъла. На страниците на списанието се дискутират законите за
тютюна, тютюнопроизводството в отделните околии, възникването и развитието на
тютюневите кооперации и техния съюз,  търговията с българските тютюни,
строителството на най-представителната сграда на тютюневите кооперации – тази на
„Български джебел” в Райково, както и специализирани статии за болестите по тютюна
и др.

Горите и горският въпрос са тема, разисквана в почти всеки брой на списанието.
Въпреки че вече на горското стопанство започва да се гледа като алтернативен на
овцевъдството отрасъл след войните, условия за развитието му  все още няма – от
една страна поради споровете около статута на горите, а от друга – поради липса на
горски пътища. Именно на тези въпроси списанието отделя голямо внимание. Тук се
разискват законите за горите и измененията им, както и установяването на трите вида
собсвеност върху тях – държавна, частна и общинска. Дискутират се и се дават
сведения за процедурите по изплащане, измерване, устройване и коопериране на
горите. Тук най-пълно е представена т.нар. афера „Доспат даг” по която назначеният да
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разреши спора пред Обществото на народите проф. Унден от Швеция се произнася в
полза на държавния статут на горите в Девинско и отхвърля иска за огромно
обезщетение от страна на гръцкото правителство към България.

Списанието разпространява сведения и знания за овощарството, лозарството,
пчеларството, бубарството и пр. застъпени в Кърджалийско, Ивайловградско,
Асеновградско, Златоградско. А в рубриката „мини, руди и минерални води” изтъкнати
специалисти публикуват свои мнения и проучвания върху родопското олово,
сребърната руда в Родопите, лечебните свойства на минералните води в Петково,
Нареченски бани, Михалково, Беденски бани, Лъджане, Чепинското корито и др.

За електрификацията на Родопите, - от първата ВЕЦ в Средните Родопи, тази на
кооперативно дружество „Водопад” - Чепеларе от 1922 г. до мащабното дело на водния
синдикат „Въча” и електрифицирането на голяма част от Пловдивска област и много
родопски селища през 30-те и 40-те г. на миналия век, сп.„Родопа”  отделя голяма част
от своите страници. Отразява благоустрояването на родопските селища, прокарването
на шосейната мрежа, която до първото десетилетие на миналия век почти не
съществува в този край,  железопътното строителство (железницата Раковски –
Кърджали, Чепинската и Станимашката железници,  тази за Пещера и Батак), както и
дългогодишната и все още неосъществена мечта за среднородопската железница.
Ролята на трудовата повинност в тези мероприятия, също изграждането и състоянието
на  телеграфо-пощенските съобщения могат да се проследят брой по брой и да се
направи пълен обзор на тази част от историческото развитие на Родопския край.

Стопанският и икономически живот отразен на страниците на списанието
включва още много факти и събития, които намират полагаемото им се място в този
алманах на родопската действителност.  В статията си по случай една от годишнините
на списанието Караманджуков пише: „Когато поставихме началото на „Родопа”, нашата
родина, Родопската област, току що отрязана от Беломорската равнина, без пътища и
съобщения, пренебрегната и изоставена, без дух и без перспективи и хоризонти за
творческа воля, представляваше без преувеличение, истинска долина на скръбта.
Нуждите и условията, при които бе поставена родината ни, определиха и задачите на
нашето издание.... Не е забравена нито една област, нито един кът от природата и
културата, нито една ценност, която да не бъде засегната, изследвана и обмислена,
набрани са изобилни материали, които могат да бъдат основа за действително
опознаване на родопската област и за бъдеща разнообразна научна книжовна
дейност”1.

Най-много в количествено отношение са материалите свързани с учебното и
културно-просветно дело. Всички те отразяват подробно духовния живот на родопското
население в продължение на повече от четвърт век и понякога са единствените
писмени източници за забравени факти, личности и събития както в средищните
центрове, така и в най-недостъпните родопски покрайнини. В бр. 7 от 1 юли 1937 г. е
публикуван и първият правилник на Етнографския музей в Устово (сега кв. на Смолян),
чийто наследник е РИМ – Смолян,  основан от Стою Шишков и чието име днес музеят
носи. Така още по това време широката общественост до която достигат броевете на
списанието е запозната със същината на музейното дело, целите, които си поставя
музея, начинът на управление, източниците за издръжката му и пр.

Специално място списанието отделя на основаването и дейността на
Българомохамеданската културно-просветна благотворителна дружба „Родина”,
идеите на която се превръщат в кауза за издателя. Кауза, на която вярно служи до
края на съществуването на списанието и която става причината за спиране на
„Родопа”. Темата за българомохамеданите,  представляващи голяма част от
населението на областта, е застъпена още в началните броеве. След края на Първата

1 Нашата десет годишнина, - Родопа, № 10,  1931 г.
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световна война в Родопите живеят около 100 000 българомохамедани.2 През 20-те и
30-те г. на миналия век редица общественици, културни деятели и организации
започват да проявяват интерес към това население. Голяма част от тях публикуват
своите проучвания, впечатления и информации на страниците на сп. „Родопа”. Тези
материали рязко се увеличават със зараждането на възрожденското патриотично
движение сред българите мохамедани в Родопите през 30-те г. на ХХ в. – Родинското и
създаването на първата българомохамеданска културно-просветна благотворителна
дружба „Родина” в Смолян на 3 май 1937 г. Въпросът за връзките на Караманджуков с
„Родина” е изследван от Милкана Бошнакова и нейните проучвания са отразени на
страниците на сп. „Родопика” през 2002 г.3

Христо Караманджуков не е член на „Родина”, но се явява като ключова,
координираща  фигура за това движение. Като служител на МНП, със своите позиции в
София и близостта му с редица представители на държавната администрация, той е
много полезен за движението като осъществява необходимите му контакти с
държавните фактори, грижи се за материалното подпомагане на движението, както и за
успеха на родинските инициативи. Караманджуков има желание рубриката да се списва
изцяло от българи мохамедани и призовава приятелите си от Родопите да изпращат
свои литературни, поетични, етнографски и други материали за списанието. Ето какво
пише Петър Маринов – един от основателите и секретар на дружба „Родина”  в Смолян:
”За това, което бе станало в Смолян, писах дълго писмо до Хр. Караманджуков в
София, който в редактираното от него сп. "Родопа" още от 1934 година бе открил
страница или "Колона за българите мохамедани". В нея той много трезво и разумно
третираше въпроса, като подканяше българите мохамедани сами да поемат делото за
своето народностно осъзнаване и културно приобщаване с българите християни, с
които думата, животът, икономиката, неволите, езикът, битът, нравите и обичаите са
съвършено еднакви - българославянски. С него бяхме във връзка от по-напред, но сега
случаят в Смолян му дойде тъкмо на място и тъкмо навреме. Сега той посвети няколко
страници от списанието си, като на уводно място постави заглавие: "Нашите българи
мохамедани в Родопа са вече на сцената.”  На страниците на списанието редовно се
публикуват  материали от представителите и поддръжниците на „Родина”,
произхождащи от българомохамеданските среди. Наред с издавания сборник „Родина”,
то представлява подробен източник за всичко онова, което се случва в родинското
движение от възникването му до заклеймяването му като фашистко и забраната му
през 1947 г.

Идеята за фашисткия характер на дружба „Родина” е обсъждана още през юни
1944 г. на конференция на БКП в Смолян, на която възгледите си в тази насока изказва
Кирил Василев. 4 Отношението си към Христо Караманджуков и издаваното от него
списание, което подкрепя всячески инициативите на дружба „Родина” , Кирил Василев
афишира от страниците на редактирания от него в. „Родопски фронт” през 1946 г. По
това време е и  член на бюрото на Околийския комитет на БКП в Смолян.  Във вестника
си обявява Христо Караманджуков за „старият грешник, който кипи от страшна злоба
срещу нас”, „стар послушник и ибрикчия на всички правителства”, „закоравял
реакционер”, а за списанието използва определенията „архаичен пасквил”, „книжен
парцал” и пр.5

Заклеймяването на „Родина” като фашистка организация и забраняването й
става през август 1947 г. Като поддръжник на „Родина”, Христо Караманджуков също
поема удара на властимащите и през 1947 г. издаването на сп. „Родопа” е спряно.

2 Милкана Бошнакова. Родинското движение в Родопския край в кореспонденцията на Христо
Караманджуков (1937-1947 г.),- Rhodopica , 1-2, 2002 г.
3 Милкана Бошнакова. Родинското движение.... Rhodopica , 1-2, 2002 г.
4 Чл. кор. проф. Стоян Михайлов. Родинското движение и фалшификациите спрямо него. В
„Заблуди и фалшификации  за произхода  на българите мохамедани”. С, 2010, с. 47
5 Родопски фронт, № 25, 1946
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В РИМ „Стою Шишков” и в Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян се
съхранява по едно пълно течение на списанието. Ползването му както от музейната
колегия, така и от други изследователи, краеведи и специалисти в различни области не
е преставало през годините. Много често там те намират отправни точки за свои
изследвания, факти, снимки, имена,  които не се срещат в други източници или
допълват това, което вече е известно от документите.  Така високо патриотичното
делото на Караманджуков минава през превратностите на времето и списанието
продължава да бъде един от важните историографските източници за Родопите.
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„ЗНАЧИМИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИЯТА НА ГР. МЕХОМИЯ. ИЛИНДЕНСКО-
ПРЕОБРАЖЕНСКАТА ЕПОПЕЯ И ПРИНОСЪТ НА ЕДНА РАЗЛОЖКА ФАМИЛИЯ”

Елена Чалгънова

Развитието и прогресът на една нация се предопределят и импулсират от
силните личности. Те са двигателите на новото и прогресивното, те издърпват нацията
си напред в историческото развитие. На общобългарско национално ниво първенството
сред плеядата видни личности принадлежи на възрожденците Васил Левски и Христо
Ботев. Достойно място заемат и ред други културно-просветни, обществено-
политически и революционни деятели, обрекли съществуването си на цели по-висши и
глобални, от собственото си битово съществуване – пробуждане на националното
самосъзнание на своя народ, стимулиране и издигане на културно-просветното дело,
освобождение и обединение на българската нация.

На фона на личностите от национална величина трябва да отбележим и тези
който с делата си пишат историята на своя град, селище и регион. Те полагат основите,
върху които се надгражда и консолидира националната памет. В този смисъл
доказателства за родолюбиви личности, с волеви и непреклонен дух, дава Разлог1.
Скътан между три величествени планини градът пази историята на един от най-видните
си родове, който продължава съществуването си и до наши дни – Каназиревият род.

Няма събитие белязано със знака на културно-просветното, революционно-
освободително или обществено-политическо клеймо, в което да не фигурира
осезателно представител на този род. Някои от тях ограничават влиянието си на
местно регионално ниво, други нахвърлят тези рамки и застават открито на
българската национална сцена.

Тъй като настоящият историографски поглед е концентриран изключително
върху Илинденско-Преображенското въстание и участието на дейци от този род в него,
няма да проследяваме историческият корен на фамилията. Мимоходом ще отбележим,
че в началото на ХІХ в. той дава вече обилни плодове. Имената на Ерсен Каназирев,
Тодор Ерсенов Каназирев и Никола Тодоров Каназирев – видни местни общественици
и културни дейци, а последният и революционер, е красноречиво доказателство в тази
насока. С оглед формулировката на настоящото проучване, обект на анализ и
историографска оценка ще бъдат наследниците на Никола Т. Каназирев – Владислав,
Владимир и Райна Каназиреви.

Владислав (1876-1950г.) и Райна Каназиреви (1883-1970г.) се ангажират активно
с непосредствената подготовка по предстоящото въстание. Битуващи в своя роден град
Мехомия те се утвърждават, като едни от дейните участници, а Владислав и
ръководител на проектираното въстание.

Подготвителните действия за въстание в Мехомия и Разлога, като цяло,
започват непосредствено след Солунския конгрес на ВМОРО проведен в началото на
януари 1903 г.2 Включен в състава на Серски революционен окръг, градът започва
ускорена подготовка, която се осъществява от местното звено на ВМОРО.

Подготвителните действия, не само в Мехомия, са повлияни чувствително от
неочакваната гибел на Гоце на 4 май 1903 г., която възпрепятства своевременното
провеждане на Окръжния конгрес на Серски революционен окръг. По тази причина той
се свиква едва в първите дни на септември в м. „Белемето”, Пирин планина. Под

1 До 1925 г. градът се нарича Мехомия. Под наименованието Разлога се разбира град Мехомия
и околните селища – Белица, Якоруда, Г. и Д. Драглище, Баня, Банско, Бачево, Добърско,
Елешница.
2 Националноосвободителното движение на македонските и тракийски българи. С., 1995, т. II, с.
303.
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председателството на Димитър Стефанов, конгресът изготвя план за въстаническите
действия и определя началната дата на въстанието – 14 септември, Кръстовден.
Избрано е и Окръжно боево тяло, в състав – Д. Стефанов, А. Радославов, С. Молеров.3

Мехомийският комитетът, като съставна част на революционната мрежа в
Разлога, е учреден лично от Гоце Делчев през 1896 г., в къщата на Никола Т.
Каназирев. Един от първите заклети в организационната работа дейци, не само в
Мехомия, но и в цяла Разложка околия е неговият син Иван Н. Каназирев, който през
1897 г. е избран за председател4. През 1901 г. поста наследява по-малкият брат –
Владислав5.

Владислав Каназирев престоява на председателския пост до ноември 1902 г.,
когато в следствие на обезоръжителната акция предприета от османската власт в
Разлога, начело на чета напуска града. Самата акция е в следствие на
Горноджумайското въстание (1902 г.), последиците от което понасят местните
структури на ВМОРО, както и самото население.

Владислав Каназирев се завръща отново, но нелегално в Мехомия, в началото
на 1903 г., когато подготвителните действия навлизат в своя завършващ и динамичен
етап - сформират се чети, дейците се снабдяват с оръжие и патрони, ускорява се
обучението по стрелба,  във всяка махала се назначава комисия която да следи за
набавянето на хляб. Осъществява се и безуспешен опит за прокопаване на тунел от
къщата на Христо Попов под пътя към казармата. Целта на предприетото начинание е
да се взриви сградата и унищожи пребиваващия в нея аскер. Определят се и
съответните стотници и десетници по махали. За стотник във Вароше е назначен Благо
Ив. Даскалов, за Сръбската махала – Атанас Попкостов, за Крапата махала – Петър
Лачин, за Дългата – Георги Кондев, за Илицката – Петър Каназирев-Карата (братовчед
на Владислав Каназирев), за Долната – Минко Колевичин. За общ ръководител на
въстанието в града местните дейци избират Владислав Н. Каназирев6.

В разгара на усилената подготовка за въстание, Владислав Каназирев
присъства на съвещанието на Разложка революционна околия, което се провежда в
Банско на 5 септември 1903 г. На него той е избран за член на щаба на въстаническите
сили в град Мехомия. В ръководното тяло влизат още: Петър Лачин, Георги Кондев,
Атанас Попкостов, Димитър Чеканьов и подпоручик Владимир Николов Каназирев,
който по обективни причини се налага като главен ръководител на въстаническите сили
в града.

Присъстващите на съвещанието дейци изработват план за водене на
въстаническите действия в Разложка околия. Конкретно за акциите в град Мехомия
Мирчо Юруков пише следното: „В града трябвало да се действува по следния начин:
Първата група, ръководена от Георги Кондев и Владимир Каназирев, трябвало да
нападне казармите. Петър Лачин с други момчета да превземе околийското
управление, а Славчо Каназирев джамията. Нападението щяло да се извърши на 14
срещу 15 септември през нощта. Четите на генерал Цончев и полковник Янков щели да
нападнат града отвън. Началото на въстанието трябвало да се извести с
възпламеняване на бомба. Вътре в града на разни места били поставени въоръжени
групи”7.

Решението за единодействие между четите на ВМОК и тези на Вътрешната
организация постигнато на ръководно равнище, е от особена важност и значение, и
дава своя позитивен отпечатък върху цялостния развой на въстаническите действия не
само в Разлога, но и в целия Серски революционен окръг. По този повод в. „Реформи”

3 Пак там, с. 328; Силянов, Х. Освободителните борби на Македония. С., 1933, т. I, с. 340-341.
4 Поборнически времена. Спомени за близкото минало на град Разлог. Съст. Г. Тренчев. Б-лд.,
2007, с. 96.
5 Чалгънова, Е. Кметът, борбата и свободата. – ВИС, 2009, № 2-3, с. 29.
6 Даскалов, С. Бележки из близкото минало на град Разлог. С., 2005, с. 224
7 Юруков, М. Просветното дело в Разложко. С., 1941, с. 86.
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пише: „Между борците владее общо съгласие и въодушевление; нема вече
Централисти, Върховисти, Генералисти и пр. всички работят заедно и с общи усилия”8.

На събранието се определя също така и тактиката на въстанието, която по
спомените на участника във въстанието Христо Киров се свежда: „не за масово
въстание, а за четнически акции”. За това положение допринасят и пристигналите
многобройни въоръжени чети от Княжество България, дошли „да дадат своя принос за
освобождението на Македония”9.

Това становище, да не се увлича местното население се налага още на
Солунския конгрес, по причина населението „да не става бреме на четите, ако рече да
тръгне с тех и още, за да не се провини пред турската власт и да се изложи на огън и
сеч”10.

За отбелязване е обстоятелството, че местната Мехомийска чета притежава
собствено знаме ушито от учителките Райна Каназирева и Елена Калайджиева.

Изработването на бойни знамена, не само в Мехомия, но и в останалите
революционни градове, околий и окръзи е обичайно явление предшестващо самото
въстание. Символичното, но огромно значение на знамето е правилно окачествено от
наш изследовател, като „външен израз на идеята за свобода”11.

Изработеното от Райна Каназирева и Елена Калайджиева знаме е от
вишневочервен плат с размери 150/75 см., с бял надпис избродиран в полукръг с
копринени конци „Свобода или смърт”. В централната част на платното е изобразена
македонска девойка, окована във вериги, а над главата й е извезан кръст от бял
ширит12.

Както свидетелстват в спомените си участници и съвременници на описваните
събития това знаме не е използвано по време на въстаническите действия в града през
септември 1903 г.

Вероятно причината за това обстоятелство се дължи на преждевременното
избухване на въстанието и невъзможността на местните комитетски кадри при
настъпилите смутове и пожарища да огранизират конкретни действия съгласно
предварително разработения план.

Освен с ушиването на знамето, Райна Каназирева се ангажира и с подготовката
по предстоящото въстание – участва във военните стрелкови упражнения, ръководени
от местният комитет на Вътрешната организация. Според краеведа Славчо Даскалов,
съвместно с посветените учители и учителки в града, Райна Каназирева „е ходила
нощно време през Баюва борика в Пирина местността Суходол да се упражнява в
стрелба с пушка и револвер”13. Пак според негови сведения, през последните
подготвителни дни, Райна Каназирева се движи въоръжена с револвер дори през деня.
До известна степен това обстоятелство се дължи и на учителската й работа, и по-
конкретно на изминаваното всеки ден опасно разстояние – от дома на своя баща в
Илицката махала, през пазара и турската махала до училището. Тези всекидневни
преходи, следени зорко от местните турци, създават затруднения на Райна Каназирева.
По тази причина, след безуспешен опит да й осигури „гавазин” Никола Каназирев е

8 Реформи. Г. V, 20. IХ. 1903, № 41, с. 3.
9 РИМ-Бл-д., 2.2/116 - Киров, Х. Спомени из моя живот. Разлог, 1962, с. 21; 2.2/2162 – Ангелов,
Г. Спомени за Георги Скрижовски. Хаджидимово, 1960, с. ХХII.
10 Трайчев, Г. През въстаническата година. – Сборник Илинден 1903-1922. С., 1922, с. 58.
11 Хисарлъшка, С. Знамената на Илинденско-Преображенското въстание. – Векове, 1983, №3,
с. 73.
12 Това знаме е направено конкретно за град Мехомия. За Разложка околия е ушито друго
знаме плод на съвместните усилия на група организационни дейци. Проектът е нарисуван от
учителя от с. Белица – Васил Теофилов, а изработването е дело на учителките Марушка
Тодева от Банско и битолчанката Спаска Георгиева.
13 РИМ-Бл-д., 2.3/475 – Даскалов, С. Бележки из близкото минало на град Разлог (Мехомия). С.,
1972, с. 201.
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принуден да настани дъщеря си на квартира в къщата на Иван Марков, намираща се в
непосредствена близост до самото училище14.

Важно обстоятелство, което трябва да се отбележи, и което изтъква нейният
принос, е че Райна Каназирева използва ораторските си качества и способността да
убеждава, като развива усърдна пропагандна дейност сред местните жени. Това е от
изключително важност, тъй като допринася за масовизирането и разрастването на
комитетската структура в града.

Сред личностите от Каназиревия род, преки участници в Илинденско-
Преображенското въстание, което напълно логично тук може да се нарече Илинденско-
Преображенско-Кръстовденско, най-изявен и издигнал се в последствие до
общонационално ниво е безспорно Владимир Николов Каназирев (1879-1962 г.). Няма
да се спираме върху битието на този деец на ВМОК, тъй като не това е целта на
настоящия историографски поглед. Конкретно ще изтъкнем неговия принос към
въстанието в Разлога през 1903 г. Ще вмъкнем бегло, че участието на подпоручик
Каназирев в събитията от 1903 г., не са първо боево съприкосновение с турския
угнетител. През динамичната 1902 г., конкретно в Горноджумайското въстание –
подготвено и реализирано от ВМОК, като войвода на чета, участва и Владимир
Каназирев. В сраженията при селата Сърбиново, Добърско и пр. младият и родолюбив
български офицер получава първото си бойно кръщене15.

В тази връзка, включването на подпоручик Каназирев във въстанието от 1903 г.
е напълно логично. В навечерието на въстанието той напуска казармата и начело на
чета от 50 души предимно войници от Дупнишкия гарнизон минава през Рила в Пирин
планина, където са съсредоточени четите на ген. Цончев и полк. Янков16. Както мнозина
офицери от Българската армия, Владимир Каназирев взема дейно участие в
последвалите въоръжени прояви в Серски окръг, конкретно в Разложка революционна
околия. В този смисъл, той участва в спомената вече конференция на Разложка
революционна околия проведена на 5 септември 1903 г. в с. Банско, в качеството си на
упълномощено лице от ген. Цончев и полк. Янков. След това подпоручик Каназирев
пристига тайно в града, и по-конкретно три дни преди уговорената дата – 15 септември,
и се настанява в къщата на Петър Хаджийски в Крапата махала, определена за щаб-
квартира17. Тук пристигат и останалите членове на местното ръководно тяло – неговият
брат Владислав Каназирев, Петър Лачин и Атанас Попкостов.

Но въстанието в град Мехомия не избухва според предварително начертания
план. След извършено предателство, според някой местни краеведи – без вложена
умисъл, но според очевидци на събитията – умишлено, местната турска власт
предприема конкретни действия за предотвратяване на въстанието. Турски аскер
нахлува първо в Крапата махала и след кратка престрелка, запалва къщите. От тук
пожарите се пренасят в целия град, който вечерта на 14 срещу 15 септември е
обкръжен от турска войска18.

По този начин предварително изработеният план – четите „концентрически да
се насочат към центъра на града за превземане на конака”, не се осъществява.

14 Пак там, с. 202.
15 Реформи.  Г.  IV,  7.  ХI.  1902,  бр.  35,  с.  3-4; Пасков, Р. Горноджумайското въстание. –
Военноисторически сборник. 1985, № 1, с. 24.
16 Владимир Каназирев учи (1897-1900 г.)  във Военното училище в София., след което е
зачислен като взводен командир, в 14-ти пехотен полк, в гр. Дупница. Повече подробности Виж.
Чалгънова, Е. Владимир Николов Каназирев (1879-1962 г.) – ВИС, 2008, с. 37-42.
17 Чалгънова, Е. Владимир Николов Каназирев. – Военноисторически сборник. С., 2008, № 1, с.
38; РИМ-Бл-д.,2.3/1253 - Томов, Л. Спомени за революционната дейност в Серския
революционен окръг. С., 1953, с. 33-34.
18 Бучков, Г. и Д. Даскалов. Рилската покрайнина на Разложкия край по време на Илинденско-
Преображенското въстание 1903. – Военноисторически сборник. № IХ-Х. 1989, бр. 5, с. 151;
Георгиев, Г. Илинденско-Преображенското въстание и революционните сили в Серския окръг.
– Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. С., 1988, с. 237-238.
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Частично планът е реализиран с взривяването на предвидената бомба, но не както е по
замисъл в конака, а в покрайнините на града – в турските гробища. Това обстоятелство
само допълнително ожесточава освирепелите турци19.

Въпреки последвалите разкрития и пожари в града щабът прави опит да следва
утвърдения план и да вдигне Мехомия на борба.  В тази връзка подпоручик Каназирев
съставя призив-апел към въстаниците за въоръжени действия: „Настана последният
момент бъдете готови, бодри и мъжествени, безстрашни да изпълним задачата си,
както подобава на патриоти. Подпис: „Началник щаб на дейците в гр. Мехомия
Владимир Каназирев20.

Към неблагоприятното стечение на обстоятелства се прибавя и изтеглянето на
Окръжния щаб начело с ген. Цончев и неговите чети от Пирин в Рила. По тази причина
Владислав Каназирев извежда щаба от горящата къща, респективно махала,
преминава през обсадата на града и през Средорек, Катарино пристига в Годлевското
землище.

Тук от спасилите се въстаници Владимир Каназирев организира дружина, към
която се присъединява и Годлевската чета. От 15 до 22 септември  те се сражават с
турски войскови части и охраняват района на Клинецо, над Добърско, с укрилото се там
население от селата Годлево и Бачево, и бежанците от Обидим и Кремен. В тези боеве
подпоручик Владимир Каназирев разкрива големите си качества, храброст,
себеотрицание, но същевременно и благоразумие, в следствие на което успява да
съхрани отряда си21.

Важно сражение, в което участва подпоручик Каназирев е нападението над с.
Белица предприето на 17 септември. Събитието е отразено на първа страница на в.
„Реформи”, в рубриката „Последни новини”: „На 17-и полковник Янков, командующ
отряда си с участието на запасните офицери Настев, Зографов, Герджиков,
Прежеведски и Каназирев, форсира Белица, отпочна се най-ожесточен бой, който трая
целия ден. Резултатът Белица срината с земята, само кулата и джамията уцелели”22.

Нападението над с. Белица, се предприема в отговор на турските насилия
извършени из отделни селища на Разлога. В него участват обединените чети на
ВМОРО и ВМОК, командвани от полковник Янков, Д. Стефанов, Ботушанов, Каназирев,
С. Молеров и др. В помощ на Белишкия аскер идва силно подкрепление от Неврокоп и
Мехомия. Започва кървава разправа не толкова с четите, които съумяват да се
изтеглят, а най-вече с мирното българско население, неуспяло своевременно да
напусне злополучното селище.

На 22 септември подпоручик Каназирев се опитва да окаже помощ на Радон
Тодев и неговата чета, ангажирана от Главния щаб в района на м. „Света Богородица”,
да охранява пътя на изтеглящите се бежанци. За целта Владимир Каназирев изпраща
последователно два отряда които да подпомогнат войводата Радон Тодев, но те не
успяват да пробият турския обръч, обгърнал от всички страни храбрата чета, и тя е
унищожена23.

След разгрома на Радоновата чета, освободеният аскер заема Самовилски
камък и открива огън по сборната чета на Владимир Каназирев, разположена в м.

19 РИМ-Бл-д., 2.3/114 – Спомени на Симеон Попконстантинов и Христо Киров за Илинденското
въстание в град Разлог. Разлог, 1960, с. 2.
20 Даскалов, С. Цит., съч., с. 185.
21 Реформи. Г. V, 27. IХ. 1903, № 42, с. 3; РИМ-Бл-д., 2.3/116 - Киров, Хр. Спомени из моя живот.
С., 1964, ръкопис.
22 Реформи. Г. V, 20. IХ. 1903, № 41, с. 4; Панайотов, Л. Героичната епопея от 1903 г. –
Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. С., 1983, с. 124-126.
23 Ванчев, Й. Върхове на българското свободолюбие. Бл-д., 1978, с. 38.
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„Езерата” и м. „Лански рид”. По време на престрелките Владимир Каназирев едва не
загубва живота си, оказвайки медицинска помощ на ранения си четник Щерю Лонев24.

При този негативен развой на събитията подпоручик Каназирев преценява
логично, че всяка следваща съпротива е безсмислена. Начело на групата от Мехомия,
тук е и неговият брат Владислав, и Бачево и присъединилата се към тях по-голяма част
от Годлевската чета, Владимир Каназирев се оттегля към Рилския манастир. Оттам
впоследствие се насочва към столицата на Българското княжество, където се
установява и неговата сестра Райна Каназирева.

По сведения на местни изследователи, Райна Каназирева не участва в преките
действия по време на самото въстание. Заподозряна от турската власт в революционна
дейност, още преди избухването на въстанието, тя е принудена да се укрие при по-
голямата си сестра Мария, омъжена в Дългата махала. След потушаването на
въстанието в околията, тайно и преоблечена като баба,  Райна напуска Мехомия и през
Банско, Годлево, минава границата и се установява в с. Рила25. След кратък престой в
бежанския лагер, тя се насочва и установява в София, при братята си Петър и Иван
Каназиреви.

Предприетото бягство спасява Райна Каназирева, не само от ужасите на
турските репресии, но и от унизителното ходене на теслим (предаване), което
принудително извършват жителите на града пред местната административна власт26.

Последиците от въстанието за Мехомия са тежки. Според данните от Мемоара
на ВМОРО от 1904 г. и други източници, в града са изгорени 95 къщи и толкова плевни,
убити 47 души, изнасилени и отвлечени - 4 жени и моми, обездомени – 510 души27.

Макар и потушено и удавено в кръв, Илинденско-Преображенското въстание от
1903 г е един от върховите моменти, белязали усилията на българската нация към
обединение. В името на заветната цел, двата ръководни центъра на българското
националноосвободително движение – ВМОРО и ВМОК обединяват воля, оръжие и
човешки потенциал.

Своя дан в драматичните събития белязали съдбовната 1903 г. дават и
представители на видния Каназирев род от гр. Мехомия. Тяхната изява намира
проявление на територията на Серски революционен окръг и по-конкретно в Разложка
околия.

За някои от тях въстанието от 1903 г. се оказва епилог на революционната
дейност разгърната на местна почва.

Това обстоятелство, обаче не важи за подпоручикът от Българската армия
Владимир Каназирев. Събитията през драматичните години на двете Балкански и
Първата световна войни, в които той взема дейно участие, са безспорно доказателство
в подкрепа на изказаното твърдение28.

24 Чалгънова Е. Владимир Н. Каназирев – един позабравен герой от Илинденско-
Преображенското въстание (1903). – Известия на Българското историческо дружество. С., 2008,
т. 40, с. 163-176.
25 РИМ-Бл-д., 2.5/221 – Спомени на Мария К. Каназирева за Райна Н. Каназирева. Разлог, 2008,
с.1.
26 Чалгънова, Е. Участието на Райна Каназирева в Илинденско-Преображенското въстание от
1903 г. – Търсене на националния идеал. Бл-д., 2009, с. 220.
27 Македония и Одринско (1893-1903). Мемоар на Вътрешната организация. С., 1904, с. 239-240;
Георгиев, Г. Националноосвободително движение. – Разлог история, традиции, памет. Отг. Ред.
Г. Тренчев, Бл-д. 2009, с. 191.
28 РИМ-Бл-д. 2.2/2409 – Каназирева, Л. Спомени за Владимир Каназирев. Ръкопис, с. 3;
Чалгънова, Е. Участието на капитан Владимир Николов Каназирев в Балканските войни (1912-
1913). – Българите във войните за национална освобождение и обединение 1876-1919. Състав.
М. Грънчаров. Плевен, 2008, с. 270-282.
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ИНДОКТРИНАЦИЯТА НА КУЛТА КЪМ ТИМУР В СЪВРЕМЕННАТА УЗБЕКСКА
ИДЕОЛОГИЯ

Румяна Чукова

Историческите митове като градивно начало на националното единство и
държавнополитическата легитимация

Една от най-значимите интелектуални промени в общественото съзнание на
съвременен Узбекистан е преосмислянето  на историческото и  културното
наследство. След повече от век под руско влияние (което има както положителни, така
и отрицателни последици), узбеките са изправени пред предизвикателството да градят
независима национална държавност и на тази основа – национална идентичност. През
1991 г. неочакваната промяна във формата на държавността заварва неподготвени
както общественото мнение, така и самия политически елит. Те нямат ясна визия за
посоката на социалната и държавнополитическата промяна. Въпреки това осъзнават
необходимостта от легитимирането на новата си държавност пред света чрез блясъка
на историческите заслуги на предците си, които са играли значима роля в световния
исторически процес. Независимостта и национализма залягат в основата на новата
узбекска идеология. В този контекст социалната поръчка, с която управляващият
политически елит, начело с президента на страната Ислам Каримов ангажира
националните историографски школи е да представи една различна (от съветския
период) и достоверна картина на историческото минало на централноазиатските
народи. Усилията на изследователите са насочени, преди всичко, към тюркско-
номадската епоха. Целта е да се докаже, че местната историческа традиция, която е
част от културата на древните народи, е съществувала далеч преди руското
завоевание и продължава да се развива самостоятелно до 20-те години на ХХ век.
Приема се, че историческите трудове, писани до 1991 г. от руски и местни учени, в
значителна степен преформатират реалния историческия процес.1 Те не отразяват
редица събития и процеси, смятани за „неудобни” явления, които не се вписват в
концепцията за братските отношения между членовете от „братския съюз на
равноправните нации”.

Спешната нужда от идеология, която да обедини гражданите около новата
национална идея, аргументира възкресяването на позабравени, но работещи в
миналото символи на етническата и религиозната идентичност. Ролята на подобни
обединяващи фактори се поема от религията (исляма), пантюркизма и историческите
митове за величието на древните цивилизации, най-мощен между които е култът към
империята на Тимур ((Тамерлан) и държавната традиция на Тимуридите. Налага се
тезата, че колкото по-древна е историята на  народността, толкова по-значима е
съвременната нация. Колкото по-стар и знатен е родът, от който произхожда даден
политик, толкова по-респектиращи са неговите качества и по-дълго е политическото му
бъдеще. Това положение важи с особена сила за държавните глави. Знатният произход
и подкрепата на рода се оценяват като гаранции за стабилността на неговото
управление и основание за политическа приемственост по кръвна линия. Тази нагласа
мотивира допълнително преекспонирането на историческите митове.

В съвременните исторически изследвания се акцентира върху преоткриването на
изконните национални символи, каквито са понятията за родина и държава (ханство),
както и влиянието на видните личности (владетели, духовници и интелектуалци) върху
формирането на политическите, социалните и културните идеали на древните тюркски
номадски общности. Именно на тях се отрежда ролята да се превърнат в основа на

1 Bregel, Y., Notes on the Study of Central Asia, І. Rewriting Central Asia History, Восток, № 5, 1997,
с. 110
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новата национална идеология, легитимирайки историческата приемственост на
държавническата идея и народностното начало. Новите национални герои са
възкресени от „златната ера” на независимите ханства. В съвременната узбекска
историография цивилизационната мисия на Русия вече не се оценява само в
положителна светлина. Преосмислянето на миналото на региона я представя като
имперска сила, чийто геополитически амбиции прекъсват естествената историческа
еволюция на централноазиатските народи.

Общата история на автохтонните нации и етноси, живеещи днес на територията
на Централна Азия, както и наличието на значителен брой етнокултурни малцинства
във всички страни от региона, придават на проблема за културно-историческото
наследство ключово значение във вътрешната и външната политика. Спорните
проблеми около културното наследство възникват между отделните държави, поради
трудността да се раздели общата история на Централна Азия на национални сегменти
и заради стремежа на всяка новообособила се национална държава да “приватизира”
по-значителна част от нея. В редица случаи присвояването на “чужди” исторически
факти стои в основата на съвременните националистически митологеми, върху които
се крепят внушенията за национална изключителност.

Проблемът на съвременната историография в независимите държави от
бившето съветско средноазиатско пространство (Узбекистан, Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан и Туркменистан) е, че те се явяват конкуренти за едно общо историческо
пространство, което се опитват да приватизират на териториален принцип. Върху това
пространство протичат диахронни етнически и политически процеси, които създават
предпоставка за сериозни националистически спорове. Динамиката на историческите
процеси в един от класическите „коридори на историята”, какъвто е Евразия, създават
предпоставки днешните наследници на централноазиатските тюркски народи да търсят
своите корени не толкова по „национален”, колкото по „териториален” принцип.
Националността е значително по-широка категория, включваща (без да е
задължително) и териториалният признак. В конкретния случай общата етногенеза,
език и религия, а дори и общата държавност в отделни периоди, поставят под
съмнение всеки опит на историците да обосноват собствен етнокултурен ареал като
основа за национална държавност. Освен това, което е обяснимо при подобни
обстоятелства, между централноазиатските историографски школи се разгаря
своеобразно съревнование за първенство по показателите: най-древна, най-значима,
най-могъща.

В това отношение Узбекистан достойно присъства в съревнованието. Узбекските
историци твърдят, че градовете в оазисите около Самарканд са не само най-древните
поселения, в които кипи активен стопански и културен живот, но в тях се зараждат най-
древните протодържавни образувания в Централна Азия. Това естествено става повод
за грандиозни тържества. Самарканд е обявен за най-старият град в региона,
просъществувал до днес, основан през VІІ-VІ в. пр. Хр. Археолозите продължават да
разработван терена, надавайки се да снижат още тази граница.

Култът към Тимур - войнът-държавник, създател на империя
Мястото на най-голяма историческа гордост обаче в съвременната узбекска

идеология е отредено на Тимур. Затова узбекистанските историци и политици
ревностно защитават неговия принос като родоначалник на своята национална
държавнополитическа традиция.  Дори в съветския период личността на великия
завоевател е поставена на пиедестал от историографските школи на тогавашните
средноазиатски републики. След 1991 г. обаче се разгръща впечатляваща Тимур-мания
с подчертано идейнополитически оттенък, чиято конкретна цел е да се внуши пряката
приемственост между империята на Тимур и съвременен Узбекистан. За идеологията
на съвременен Узбекистан определящо значение има „узбекизацията” на обществото.
На нея се възлага ролята да обедини враждуващите кланове и да спои различните
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етноси в единна национална общност. В сърцевината на идейния национален пантеон
е поставена фигурата на Тимур - войнът-държавник, създател на империя и
обединител на тюркските народи. Достоен епитет, който придружава името му е:
”Повелител на трите части на света” (Европа, Азия и Африка).

Особеност на съвременната узбекска историография е явлението „приватизация”
на знаменити исторически личности, които са живели на територията на днешен
Узбекистан. Това са „великите предци”. Превъзнасянето на техните „велики дела” е
доведено до абсурд. Неприемливо е да се говори за недостойни дела на „великите
предтечи”. Самият Тимур се отличава с доброта и хуманност. Той е творец – на
държава, градове, обединител на нацията, мъдър учител на народа и т.н., за разлика от
Чингис хан, който влиза в образа на негов антипод – разрушител.

Нека очертаем накратко личността и забележителната дейност на изключителния
държавник. Тимур – Тамерлан или Тимур Ленг (Тимур- куция, наричан с това прозвище
заради вроден дефект на лявото стъпало) е роден през 1336 г. в селището Кеш,
днешен Узбекистан, умира на 18 февруари 1405 г. около Отрар, днешен Казахстан. Той
произхожда от тюркизираното монголско племе барлас. През 1370 г. започва еднолично
да властва над Мавераннахр за период от 35 години, обявявайки се за велик емир. От
1372 до смъртта си (1405 г.) той осъществява над двадесет мащабни военни похода, в
резултат на които присъединява териториите на почти цяла днешна Централна Азия
(без Северен Казахстан), Афганистан, Персия, Русия (стига до Москва), Индия (до
устието на р. Ганг), Ирак (Месопотамия), Сирия и голяма част от турска Мала Азия.
Новият градивен елемент в държавата на Тимур (1370 – 1450) е именно изграждането
на силна централизираната власт, която обединява и защитава огромни, за мащабите
на средновековието, територии. Тя не само успява да сложи край на кръвопролитните
феодални размирици,2 но и да създаде условия за хомогенизация на етнически и
конфесионално пъстрото население. През 1370 г. Тимур покорява Самарканд и го
превръща в град-цитадела и столица на своята държава.

Друга важна цел на Тимур е териториалното разширяване на държавата и
превръщането й в могъща военна сила. Все още значимите Златна и Бяла орди обаче
заплашват властта на Тимур в Централна Азия. Въпреки ловките политически маневри,
Тимур е принуден да предприеме три военни походи срещу обединителя Токтамиш
(1389, 1391, 1394 – 1395 г.). В резултат на военните си победи, той успява да разгроми
могъщата Златна орда, опожарявайки столицата Сарай Берке.3

Следващите походи на Тимур са насочени към завладяването на Поволжието и
Кавказ. В средата на 80-те години великият завоевател вече притежава Хорасан и
отправя поглед към покоряването на цяла Персия. След три успешни похода през
периода 1386 –1399 г. той покорява древната люлка на азиатската цивилизация.
Следват опустошителните му походи в Северна Индия (1398 – 1399), Армения и Грузия
(1399), а през 1401 г. Тимур слага ръка и върху Сирия. Важно значение за хода на
историческите процеси в Мала Азия и европейския Югоизток има победата му над
завоевателя на Балканите султан Баязид І (Светкавицата). В битката при Анкара
(Айкара) през 1402 г. Тимур нанася безмилостно поражение над турските сили и дори
пленява гордия султан. За назидание и демонстрация на своята мощ, той го оковава в
клетка и до края на дните му го развежда из земите на огромната си империя.4 Тази
победа разнася славата и страха от армията на Тимур в европейските дворове. Пряк
резултат от това е засилването на политическите и икономическите контакти между
Самарканд и европейските държави. Следвайки проклятието на всеки голям
завоевател, Тимур не успява да осъществи плановете си за световно господство. В

2 Само за 70 години през ХІV в. в Чагатайския улус на власт се изреждат над двадесет хана.
3 Решаващата битка между Тимур и Токтамиш се води през 1395 г. край р. Терек в Северен
Кавказ. Тя решава съдбата на региона.
4 След смъртта му, като проява на благородство и уважение към ислямските традиции, тялото
на Баязид І е предадено на османските турци, които издигат гробница на султана в Истанбул.
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разгара на старателно подготвяния поход срещу Китай той умира на 69-годишна
възраст (18 февруари 1405 г.). Най-значимият успех на великия Тимур е, че създава
условия за непознат дотогава икономически и културен просперитет на
централноазиатските земи, за разцвет на градските центрове (Самарканд, Бухара) и на
разорените по време на монголското завоевание земеделски оазиси. В най-обширната
за времето си държава, защитена от силната централна власт, възникват благоприятни
условия за разцвет на научните изследвания по астрономия, математика, медицина,
история, литература и поезия. Богатствата и славата на търговските центрове по Пътя
на коприната превръщат региона в едно от забележителните средища на
средновековната цивилизация. Впрочем една от основните грижи на властта е
гарантирането на сигурността на търговците, пътуващи по тази забележителна
търговска артерия. Не по-малко важна е заслугата на Тимур за въвеждането на строги
правила в социалната организираност на обществото. В своите прочути
„Законоположения” той завещава на наследниците си строги норми за упражняването
на властта и закони.5

Великата империя на Тимур като прототип на съвременен Узбекистан
Необходимостта от историческа легитимация на държавнополитическата

идентичност става причина за организирането на грандиозни чествания, посветени на
знаменателни годишнини на събития и личности. Тържествата задължително имат
„международен” характер. В тях взимат участие официални делегации и гости от цял
свят, в присъствието на които, на практика, се осъществява политическата и културната
пропаганда на властта. Един от примерите за подобно помпозно „държавно” честванe е
660-годишнината от рождението на Тимур през 1996 г.

С не по-малка показност се чества 670-годишинината на Тимур през април 2006
г. Отново са организирани подобаващи държавни тържества, учреден е специален
орден, построени са нови паметници на Сахибкиран в узбекските градове, открита е
художествена изложба в държавния музей за история на Тимуридите, проведени са
редица други мероприятия. Това честване обаче не е така широко международно
преекспонирано, както бляскавата кампания от 1996 г. Причината за това е кървавият
погром над опозицията през 2005 г., добил популярност под името „Андижански
събития”. Президентът Каримов и силовите министри са обявени за нежелани на
Запад, а срещу някои от тях са заведени дела от авторитетни неправителствени
организации за защита на правата на човека.

Ислам Каримов отлично разбира, че изграждането на единната узбекска нация не
може да стане без формирането на национално самосъзнание. Още повече, че през
съветския период, който поколенията на средна възраст помнят, двойнственото
самосъзнание – едновременно узбекско и съветско (голямото семейство на съветските
народи), не улеснява изграждането на чувството за национално единство. След 1991 г.,
за да може новата държавност да се легитимира пред гражданите си и най-вече пред
международната общност, тя трябва да докаже, че изразява волята и единството на
своя народ. Ислам Каримов има претенциите, че стои начело именно на такава нация-
държава – древна, могъща, сплотена, с огромно население6, която подкрепя изцяло
своя управляващ елит. Президентът Каримов осъзнава, че ако не се формира единно
национално самосъзнание, това ще доведе до разпадане на държавата. Тази логика
налага ориентацията към модела „един народ – една държава”.7

5 На Тимур преписват мотото: „Справедливостта не е в силата, а силата е в справедливостта”.
Муминов, И., Место и роль Амира Темура в истории Средней Азии, Ташкент, 1968, с. 31.
6 През 2005 г. гражданите на Узбекистан са 26 851 195. Страната има един от най-високите
показатели на прираст в света – 2,3 % годишно.
7 Шоберлайн-Энгел, Дж., Перспективы становления национального самосознания узбеков,
Восток, № 3, 1997 , с. 52
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Ислам Каримов като пряк наследник на великия завоевател Тимур, великият
предтеча

Узбекистан е уникален със систематичните усилия на елита да формулира и
внедри уникална „национална идеология” като инструмент за лична политическа
легитимация на своя лидер. Особеност на съвременния узбекски национализъм е
силната му обвързаност с авторитаризма на режима на Ислам Каримов. Политологът
С. Бирюков го характеризира като своеобразна форма на взаимовръзка между
авторитаризма, като политическа технология, националната модернизация и
социалната интеграция на обществото. Тази комбинация става възможна, тъй като
самата политическа власт изпитва потребност от харизматична легитимация, която е
затруднена, поради нехаризматичната природа на „лидерското начало”, тоест на
президента на републиката Ислам Каримов.8

В сравнение с всички останали централноазиатски републики, Узбекистан
изгражда амбициозна националистическа идеология, чиито претенции надхвърлят
националните граници. Президентът Ислам Каримов поставя пред своята страна
твърде ексцентрични политически цели. Във вътрешната политика, според него,
мисията на узбекския народ и на неговия политически елит е да построи “велика
държава”, а във външнополитически план – да превърне Узбекистан в интеграционен
център на страните от Централноазиатския регион, в качеството й на регионален
лидер.9

Силната ръка в името на реда и благоденствието на Родината
Самият президент Каримов не отрича прекалените политически амбиции на

режима си, но ги обяснява с необходимостта да се пожертва всичко в името на
националния просперитет. В своите трудове той признава:

„Възможно е в моите действия да има признаци на авторитаризъм. Но аз мога да
обясня това по следния начин: през определени периоди от историята, особено във
времената на държавно строителство, е необходима силна изпълнителна власт. Тя е
нужна за да се избегнат кръвопролитията и конфликтите, за да се съхрани в региона
междуетническото съгласие и гражданската хармония, мирът и стабилността, за които
аз съм готов да заплатя всякаква цена”.10

В общи линии Ислам Каримов се изявява като майстор на историческото
внушение. Няма друга република от региона, където толкова активно да се използват
исторически образи и символи за възвеличаването на съвременната политическа
класа. В узбекския случай националната легитимация протича под мотото: „Държавата
създава своята нация”. Чрез пренаписването на националната история Каримов се
опитва да преодолее наследството от съветския „интернационализъм” и да постави
важен крайъгълен камък във фундамента на узбекската идентичност. В търсенето на
новата уникална узбекска национална идея неговият поглед се обръща също и към
ислямските и тюркските елементи от националната традиция, изведени на преден план
за поощряване процеса на „узбекизация”. Именно на тях се отрежда ролята да служат
като разграничителна линия от Русия и общото съветско минало.11

Сърцевина на узбекския национализъм е пряката потомствена връзка между
съвременната държава и евроазиатската империя на Тимур (хазрат Сахибкиран Амир
Тимур). Червената нишка на историческата ретроспекция обвързва славните времена

8 Бирюков, С., Республика Узбекистан: Модель авторитарной модернизации, Восток, № 1,
1997, с. 85, 87
9 Петрова, С., Культурно-историческое наследие как ресурс внешней политики Республики
Узбекистан, Восток, № 3, 1998, с. 79
10 Каримов, И., Национальная независимость, экономика, политика, идеология, Ташкент, т. І,
1996, с. 135
11 Kaiser, M., Forms of  Transsociation as Counter-processes to Nation Building in Central Asia,
Central Asian survey, Oxford, 2002, Vol. 21, № 4, pp. 315 – 317
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на тюркско-монголската политическа традиция със съвременния управляващ елит.
Така свръхамбицията изтласква на преден план историческите митове, най-ярък от
които е култът към Тимур. Той се превръща в център на постсъветския официален
национализъм и ключ към разбирането на автолегитимацията на самия Каримов.12 Тази
символична връзка е материализирана дори в музеите и галериите. Например в
историческия музей в Ташкент портретът на Тамерлан (Тимур) е окачен до този на
Каримов. Посетителят научава за значимостта на великия хан чрез обширни цитати от
съчиненията на настоящия президент.

Световната мисия на Узбекистан в миналото и днес – да обедини Изтока и Запада
В музея на Тимур и тимуридите,  поразяващ със своята помпозност,  е изложена

карта на зоните на влияние на „великия император” – това са териториите, от които той
е събирал данък. Сред тях присъстват не само Северна Африка и Северна Индия, но и
значителна част от съвременна Русия, включително и Москва. Само по себе си, това
графично внушение нееднозначно изразява претенциите за геополитическа значимост
на историческото наследство на Узбекистан. Над центрлния площад на узбекската
столица се възвисява „глобусът на Узбекистан” – така местните хора наричат
огромното гранитно земно кълбо, на което е отбелязана само една държава –
Узбекистан. Той заема едва ли не половината планета. Аналогични монументи са
поставени и пред зданията на областните администрации в други узбекски градове.

През август 1993 г. на грандиозните национални тържества, посветени на 600-
годишнината от основаването на империята на Тимур, азиатският завоевател е
характеризиран от Каримов като: “Великият наш предтеча, заложил основата на велика
държава, пълководец, покорил половината свят… Той създава империя, която е
образец за останалите страни и на Изток, и на Запад. Изкуството и културата по негово
време достигат необикновен разцвет, утвърждават се много от обичаите на нашия
народ”.13

Образът на великия император в речите на Каримов търпи развитие. По-късно
към неговите достойнства се прибавя тезата, че разцветът на изкуството и науката от
епохата на Тимуридите оказва благотворно влияние върху Европейския ренесанс и по
този начин съдейства за общочовешкия прогрес. Друг безспорен принос на Тимур е, че
под неговия скиптър Европа и Азия се обединяват в общо геополитическо
пространство, където древен Узбекистан осъществява трансмисията на културни
ценности и идеи между Изтока и Запада. Този факт е очевиден от преписката между
Тимур и владетелите на Франция, Англия и Испания. Огромната заслуга на духовния
предшественик на узбекската нация е, че превръща Самарканд в център на световната
политика и култура, а останалите столици от Европа и Азия гравитират в негова
орбита.14 Така, според Каримов, историческата мисия, която днешен Узбекистан трябва
да продължи, е ролята на свързващо звено в световния диалог между цивилизациите, в
съответствие със заветите на Тимур.

Черпейки вдъхновение от личността на своя предшественик, И. Каримов също
тръгва да „покорява” Запада. През 1997 г. с шумна кампания той издава в САЩ книгата
си “Uzbekistan on the Threshold of the Twenty-First Century” (Узбекистан на прага на ХХІ
век), която трябва да изгради имиджа му не само на виден политик, но и на изявен
мислител.15 Това е англоезичното издание на популярната стратегическа програма за

12 March, A., The use and abuse of History: “National Ideology” as transcendental object in Islam
Karimov’s ideology of national Independence, Central Asian survey, Oxford, 2002, Vol. 21, № 4, p.
376
13 Каримов, И., Узбекистан: национальная независимост, экономика, политика, идеология,
Ташкент, т. І., 1996, с. 344 – 345
14 Каримов, И., По пути созидания, Ташкент, т. ІV, 1996, с. 339 – 340
15 Bohr, A., Uzbekistan: Domestic Politics, and Foreign Policy, L., Royal Institute of International
Affairs, 1998, р. 5
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развитие на узбекската национална държава, широко популяризирана, преди това, в
собствената му държава.

На 18 октомври 1996 г. Ислам Каримов открива тържествено Държавния музей за
история на Тимуридите в чест на 660-та годишнина от основаването на „хазарата на
Амир Тимур”. Това е кулминацията на мащабна кампания, посветена на наследството
на великия предтеча. В тържествената реч, посветена на събитието, Каримов
отбелязва:

„След като нашата страна получава независимост, личността на Амир Тимур
отново става символ на Родината и нацията. Във всички начинания, свързани с нашата
независимост, във всяка стъпка на нашата суверенна държава ни съпътства духа на
нашия велик предшественик”.

„В личността на нашия предшественик Сахибкиран (великият господар)
органично и прекрасно се съчетават волята и стремежът към свобода и независимост.
Дори в последните часове на живота си той е настоявал пред децата си: „Управлявайте
независимо владенията и нацията, войската и населението!” Ако се замислим по-
дълбоко, този завет е насочен към нас – днешните потомци на великия Сахибкиран .

Сахибкиран  винаги силно е преживявал болката и страданието на цялата страна,
на своя народ, съумял е да превърне разорената от окупаторите земя в най-могъщия
султанат в света. Хайде, скъпи приятели, и ние – живеещите в мир и съгласие, които се
трудим честно и обичаме Родината, да превърнем Узбекистан във велика държава, на
която да завиждат в света! ...” 16

Друг популярен мит, който набира скорост в узбекската историография е
твърдението, че Узбекистан е „спасител на Русия”. Победата на Тимур над Токтамиш,
ханът на Златната орда през 1395 г. „завинаги избавя Русия от татаро-монголското иго”
и „дава възможност да се създаде новата руска държавност”.17 В тази теория не е
трудно да се прочете мотивът за историческата признателност, която великата сила
дължи на узбекската държава и народ.

Индоктринацията на култа към Тимур в съвременната узбекска идеология е
нагледен образец за влиянието на историческите митологеми в процеса на
националнополитическа еманципация, който се наблюдава дори в края на ХХ и
началото на ХХІ век. Продължилата столетия загуба на държавна независимост и
чуждо политическо, икономическо и културно потисничество аргументира и донякъде
оправдава появата на силно идеологизирана съвременна национална доктрина.
Историята на постсъветското пространство отдавна се е превърнала от наука в
идеологически инструмент на властта. Имайки предвид спецификата на
общественополитическото развитие на страните от Централна Азия, в
преобладаващата част от които така и не се създаде гражданско общество, а местният
вариант на демокрация придоби своеобразен характер, историческата аргументация
цели идеологическото укрепване на съществуващите авторитарни режими.

16 Каримов, И., Пока народ жив, имя Амира Тимура вечно, Пресс-служба Президента
Республики Узбекистан, http://2004.press-service.uz/rus/knigi/9tom/5tom_22.htm
17 Рахманалиев, Р., Амир Темур Великий, М., 1999, с. 5



732

ВЪЗГЛЕДИ НА АТАНАС П. ШОПОВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ НА
БЪЛГАРИТЕ

Атанас Шопов

VIEWS OF ATANAS P. SHOPOV FOR THE NATIONAL CONSOLIDATION OF THE
BULGARIANS

Atanas Shopov

Summary

Among the players for national liberation and unification of the Bulgarian people ranks and the
name of  Atanas Petrov Shopov. He was born on January 18, 1855 in Panagyurishte.
There are many factors for the formation and strengthening of national consolidation of the
Bulgarians. Several of them, according Shopov, are crucial:

1. The first factor lies in the emergence and development of new socio-economic
relations within the bowels of the disintegrating Ottoman feudal system. These
changes create strengthening and expanding economic, demographic and political
basis for the emergence, development and strengthening of the Bulgarian nation.

2. The second factor is the creative force that developed the Bulgarian people during the
centuries and waiting favorable conditions occur.

3. Third - this is the fight for national education and culture for independent Bulgarian
church organization and social and political liberation. Factors that shows the power of
evolution for the maturation of the people for political freedom.

4. Atanas Shopov permanently records his name in the literary and scientific circles. This
is an important tool for national revive and revolutionize.

Настоящите редове целят да припомнят една страница от „Строителството на
съвременна България” – строителство, в което участват плеяда радетели за
национално освобождение и обединение на българския народ. Сред тях се нарежда и
името на Атанас Петров Шопов. Той е роден на 18 януари 1855 г. в Панагюрище.
Направил първите стъпки в образованието си в родния град, Шопов има възможност да
учи по-късно във Военномедицинското училище в Цариград1.

Семейната среда, специалният статут и свободолюбивият дух на това
подбалканско селище способстват за възпитаването на плеяда бележити българи от
този край – дейци на възрожденската епоха, борци за национална свобода, между
които е и Атанас Шопов.

Последователността и стремежът на Шопов да работи за българската
национална кауза проличават още по време на учението му в Цариград, като дописник
на българските вестници и активен участник в дейността на Българското печатарско
дружество „Промишление”, образувано в Цариград през 1870 г. по идея на П.
Карапетров. Той помага за разкриване на издевателствата при потушаването на

1 НА – БАН, ф. 41к, оп.1, а.е.1, л. 1; ф.1к, оп.2, а.е.1097, л. 2; Спомени на А. Шопов за живота и
книжовната дейност на Васил Чолаков /ръкопис/. ИМ - Панагюрище - VІІІ-402, ІІ, инв № 890, с.
36.
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Априлското въстание през 1876 г. А. Шопов участва в Руско-турската война от 1877-
1878 г. По-късно завършва право в Петербург и специализира в Париж и Виена2.

Високото образование на Шопов му вещае добра кариера като юрист. Обаче като
апелативен съдия в София, той работи кратко време. След това редактира в.
„Отечество” от неговото основаване. Като редактор на органа на Консервативната
партия, той се задържа около шест месеца, тъй като постъпва на работа в Българската
екзархия в Цариград. Неговото назначаване в Екзархията не е изненада, защото вече е
показал, че е достоен за това с делата си.

Целта на настоящата статия е накратко да проследи и систематизира неговите
възгледи относно националната консолидация на българския народ.

През ХVІІІ и началото на ХІХ век българските земи заедно с цялата икономика на
империята преживяват процес на важни стопански промени. Промените в икономиката,
всестранният упадък на империята и засилващото се влияние на буржоазния
европейски свят водят до зараждане на нови стопански прослойки – заможни хора,
носители на новото съзнание. Сред тях се нареждат и българите. Тези заможни слоеве,
посочва Шопов, предприемат първата апостолска дейност по църковния въпрос и
способстват за отварянето на новите български училища в родните си места. От
първостепенна важност в този въпрос е обстоятелството, подчертава той, че през
първите три четвърти на ХІХ век всички българи, които правят завещания в полза на
училищата и други обществени учреждения са все заможни хора. Този неоспорим
фактор, че Българското възраждане  започва главно след икономическото въздигане на
българското общество, се подчертава и от А. Шопов. Това развитие дава всеобхватен
тласък през възрожденската епоха3. Възрожденският процес в българските земи се
развива под знака на историческата необходимост българският народ да извоюва
националното си освобождение и да даде простор за свободното развитие на новите
обществени отношения, на които става носител поробеният български народ. Това
определящо място на националноосвободителните задачи дава главното съдържание
на Българското възраждане и обуславя неговата съществена отлика от ренесансовите
процеси в Европа4.

Българите като съставна част от  Османската империя трябва да решават своя
национален проблем на фона на два постоянно действащи фактори – вътрешно-
балкански и външни. Към първия се отнасят националноосвободителното движение на
балканските народи и в последствие учредяване на балканските национални държави,
а към втория – великите държави5. Мястото и ролята на тези фактори в решаването на
българския национален въпрос се явяват като една константна величина. Вследствие
на тези фактори и условия в българското национално движение се обособяват две
направления за концентриране силите на народа. Първото направление е духовно-
националната борба, която протича най-вече с мирни средства и консолидира
българския народ, а второто – политическата свобода, постигната с рисковете и силата
на оръжието.

Един от основните въпроси, които има да решава българският народ, е
църковният. Решаването му става чрез няколкодесетилетна упорита борба. Тази борба
се оказва школа и за възпитание на обществено-политическото чувство на
възрожденския българин. Историята на църковното движение е богата картина за
формирането на българския обществен организъм, за създаването на обществено
чувство и ангажираност. Стойността на този факт е  учредената през 1870 г. Българска
екзархия.

2 Шопов, А. Щрихи от живота и дейността на Атанас Петров Шопов /1855 – 1922/. Панагюрище,
1998, с. 4-13.
3 Шопов, А. Д-р Стоян Чомаков - живот, дейност и архив, С., 1919, с.24-26.
4 Шарова, Кр. Проблеми на Българското възраждане. - В: Проблеми на Бългаското
възраждане. ИБИ, т. 6, 1981. с. 6.
5 Манчев, Кр. Националният въпрос на Балканите. С., 1995, с.37-62.
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Голям импулс при решаването на националния въпрос дават църквата,
училището и общината, които се превръщат в школа за самостоятелен държавен
живот. По мнението на Шопов, Възраждането е епоха, която оставя силни,
„неизгладими впечатления, най-вече защото и самата тогавашна епоха и сега прави
силни впечатления... самото време беше превъзходна школа”. Това е живот, както го
определя той, пълен „с енергия, със сили, с надежда, със свят огън, какъвто бива
обикновено живота на младостта. Времето е всякога училище, а тогавашната епоха
най-вече”6. До тази епоха-училище А. Шопов най-напред се докосва в Панагюрище.
Селище с духовит и трудолюбив народ, който си извоюва специални привилегии от
османската власт7. Една от причините за сравнително по-голямата грамотност на
населението в Средногорието е условието джелепите и бегликчиите да бъдат
грамотни. Те образуват едно влиятелно и полезно за народа съсловие, което става
изключително родолюбиво и патриотично. Това съсловие извършва големи
благодеяния за българския народ. Превръща се в неизчерпаем извор на блага и
пример за  християнската добродетел. В тия среди, се очертават като преобладаващи
главно две качества: първо, работа за благоденствието в полза за възраждането на
българския народ; второ, стремеж за сближение с османската власт, но в интерес и в
името отново на успеха на българския народ8.

През епохата на Възраждането столицата на Османската империята играе
голяма роля за пробуждането и отстояването на нашите народни правдини.
Многолюдна и оживена  за българите, както и за всички османски поданици, тя е най-
важният търговски и културен център.

Шопов посочва основните фактори в този космополитен център, които влияят за
развитието и утвърждаването на българския национален дух. Първо, търговският и
средищен център на българите – Балкапан става синоним на българщината9. Той
обединява „мозайката” на българското общество от всички историко-географски
области. „И действително, изтъква той, Балкапан не беше училище, не беше академия
и университет, но просвещаваше... В него българите отиваха  в своето отечествено
облекло... но в два-три месеца вътре се преобразуваха, обличаха във френски дрехи...
стаяха търговци. Това беше клас от българското просвещение” – място, където става
приобщаване към ценностите на новото време. Там се забелязва, че българите не само
външността си променят,  но в тях става и вътрешна духовна промяна.  Започват да ги
интересуват и други работи. Като те с любопитство „захващаха да говорят за църква, за
училище, за книги и вестници, за просвещение и пр.”10

Второ, в който и край на Цариград да живее българинът, в неделя и в празник
„трябваше да отиде на Фенер, дето го привличаше една народна светиня – Фенерската
българска църква...”11. Тя става център, около който се събира цялата българска
интелигенция, първенци „и най-достойните синове на Българския народ: владици,
търговци, чиновници, представители, вестникари, ученици, читалище, дружества,
всичко що беше... най-българско в красивата столица”12.  В нея българският народ се
вижда за пръв път вътрешно духовно свързан, териториално обединен и политически
представен пред света като една самостоятелна етническа величина. В процеса на
продължителната църковно-народна борба българският народ формира в ново време

6 Новини, г. І, бр. 8, 15 ноември 1890.
7 Шопов, А. Атанас Шопов и Българският национален въпрос /1876 – 1913/. Шумен, 2005, с. 19.
8 Спомени на А. Шопов за живота и книжовната дейност на Васил Чолаков /ръкопис/. ИМ -
Панагюрище - VІІІ-402, ІІ, инв. № 890, с. 36.
9 Новини, г. V, бр. 78, 30 юни 1895; Шопов, А. Д-р Стоян Чомаков – живот, дейност и архив, с.
11, 22-24; Начов, Н. Цариград като културен център на българите до 1877 г. СбБАН, г. ХІХ,
1925, с. 1-2; 9; Бръзицов, Хр. Някога в Цариград. Варна, 1966, с. 25-26.
10 Новини, г. V, бр. 79, 4 юли 1895.
11 Новини, г. V, бр. 31, 13 януари 1895.
12 Новини, г. V, бр. 83, 18 юли 1895.
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окончателно своето национално съзнание и в лицето на Българската екзархия се
утвърждава като една жизнеспособна творческа нация, подготвена вече и за акта на
своето политическо самоопределение. Фактор, който показва могъществото на
еволюцията за съзряване на народа за политическа свобода.

Край Фенерската църква се намират българското училище и читалище – рожби
на изключителния стремеж на българите към образование, в които задоволяват своите
културни потребности хора от всички възрастови групи. Те се превръщат в истински
разсадници на културата. Читалищата обикновено са тясно свързани с църквите и
училищата по места. Цариградското българско читалище успява да се наложи като
образец и ръководен фактор, в просветната дейност на всички български читалища по
това време. Голяма заслуга на цариградското читалище е, че то започва да издава сп.
„Читалище”, което играе роля на централен и ръководен орган за всички български
читалища. Превръща се в открита трибуна на демократичните сили в просветителското
движение на българската патриотична интелигенция през Възраждането. Успех за
читалището е създаването към него на специален комитет, наречен „Македонска
дружина”, чиято цел е откриването на български училища и подпомагането на
създадените дотогава такива в Македония13. Тези събития оказват пряко въздействие
върху Шопов за съзряването и изграждането на неговите възгледи.

Съществува една постоянна и неразривна връзка между българските духовни
институции, които неимоверно се координират и допълват. Във Фенерското училище
заседават Благодетелното братство, печатарското дружество, спестителното
дружество и ученическото дружество. Членовете им са „все хора родолюбиви и
интелигентни, главната цел и задача, на които беше просвещението и успеха”. За
Фенерското училище, Шопов пише, че има нещо особено, което не може да се види, но
то се чувства.

Традиционен е демократизмът и спомоществователството на българската църква
в Цариград. Около нея има пансион, учениците на който се поддържат от читалището,
Благодетелното братство и пр. „От всичко се виждаше, пише Шопов, че имаше живот,
имаше движение, имаше работници, имаше идея”14. Правилно и точно той долавя, че на
преден план изпъква публичността и прозрачността в цялата работа. Създава се един
кръг за възпроизводство на българската интелигенция. Продукт, на който е и Шопов.

А. Шопов много точно и справедливо оценява българската национално-духовна
институция: „Екзархията, Ортакьой, това е възраждането на целокупния български
народ на чисто културна основа...”. Цялата българска колония в Цариград живее с
проблемите на българското общество и всички  полагат грижи за тяхното решаване.
Той съзнава, че има нещо пленително в поривите на тогавашната българска
интелигенция15.

През 1895 г. Шопов ще отбележи в своите спомени, публикувани във в. „Новини”,
бр.31: „Възпитателно значение имаше оная епоха най-вече за учениците, които всяка
неделя тичаха във Фенер, българската светиня... там те вземаха за пример трескавото
работение на своите сънародници в полето на просвещението”. Това, според него, е
общественото възпитание за всички цариградски българи. Тази именно среда играе
голяма роля при изграждането и на Шопов. В Цариград той посещава фенерското
училище. Негови учители там са архимандрит Григорий, по-късно Доростолски и
Червенски митрополит и Иван Найденов. Умението в преподаването на учителите,
пише Шопов, сближава науката с вярата, примирява ги и  така „излязаха уроци
красноречиви и увлекателни”. Това е неоспорим факт за възрожденския пламък в
душата му, който той поддържа до края на живота си. Фактически важна служба има
училището в усилията на нацията ни да се пресъздаде духовно и нравствено. Това е

13 История на България, т. 6, БАН, 1987, с. 117-118.
14 Новини, г. V, бр.31, 13 януари 1895; бр. 81, 11 юли 1895.
15 Мир, г. ХХ, бр. 4097, 24 декември 1913.
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многовековната духовно-културна служба на църква и училище. Тези две институции
повеждат българите към възраждане и освобождение.

Източник за възпитание, наред с националните училища в Цариград, са и другите
учебни заведения: Роберт колеж, Императорският лицей и  Медицинското училище,
където е силен духът на европейските новости в образованието. По-заможните деца
постъпват в първите две, където е необходимо да си заплащат обучението и
издръжката. Не са малко, обаче и учениците, които предпочитат  Медицинското
училище, където голяма част от разноските се поемат от правителството и самите
ученици имат формено и безплатно облекло16.

Благоприятните условия за следване в Медицинското училище насочват много
българи към него. В разгара на църковно-националната борба, цариградските
български първенци правят постъпка да се приемат български младежи в
Медицинското училище не заедно с гръцките и по препоръка на Патриаршията, а
отделно и по препоръка на Цариградската българска община. Тази молба на
българските първенци е уважена и български младежи започват да се приемат повече
и отделно, само с препоръката на Цариградската българска община. Това е, според
Шопов, „един от щастливите успехи” на българската община в Цариград.
А. Шопов постъпва в Медицинското училище. Няма съмнение, че това училище играе
известна роля в българското културно и политическо възраждане. То изпълнява тази
задача чрез десетките български младежи, които получават в него образованието си.
Независимо от големия обем занятия, родолюбивите ученици развиват огромна
културно-просветна дейност, подвизават се и на литературното поле. В това отношение
те надминават всички други ученици-българчета в Цариград, като под военната
униформа може успешно да се работи за издигане просветлението на българския
народ17.

Както Царското медицинско училище, така и Императорският лицей са резултат
на френското влияние и на предприетите в османската държава реформи. А радостта и
възхищението на всички българи са неописуеми, когато виждат младежите от тези
училища в неделен ден и в празник във фенерската българска църква, „драго им беше,
че гледаха от рода си ученици в царските училища; учащата се младеж беше тяхната
гордост”18. Училищата в столицата стават място не само за обучение, но и за
консолидация на  бъдещите строители на българската държавност.

В медицинското училище младежите създават българско дружество „Братство”,
където през свободното време се събират, за да разискват вълнуващите ги проблеми.
Дружеството получава българските вестници: „Право”, „Напредък”, „Век”, „Ден”, чиито
статии често стават предмет на дискусии. Голямо впечатление правят младежите с
дейността и трудолюбието си. В живота на А. Шопов имат голямо значение примерът
на Стефан Бобчев и Павел Бобеков. Той решава да следва техните стъпки, като сам
започва да превежда и пише статии във вестниците. Първата книга, която превежда
като ученик в Медицинското училище е трагедията „Смъртта на княз Потемкин”19. В нея
княз Потемкин е представен като образец за патриотизъм, който умира за народността
си. Това е първата изява на А. Шопов на книжовното поприще.

Някои изследователи на българския театър споделят мнението, че Шопов е
автор на трагедията, но се представя като преводач, за да бъде разрешено от турската
власт издаването й и поставянето й на сцена. Напълно е разбираемо, че подобна пиеса

16 Шопов, А. Страници из съученичеството ми със С. С. Бобчев. – В: Юбилейна книга в чест на
С. С. Бобчев по случай 50-годишнината му от обществено-публицистичната му и книжовна
дейност. 1871-1921. С., 1921, с. 26-27; Начов,Н. Цариград като културен център на българите...,
с. 137-138.
17 Шопов, А. Щрихи от живота и дейността на Атанас П. Шопов, с. 5; Начов, Н. Цит. съч., с. 146
18 Новини, г. V, бр. 31, 13 януари 1895; Начов, Н. Цит. съч., с.145-146.
19 Шопов, А. Страница из съученичеството ми..., с.31; Същият. Смъртта на княз Потемкин.
Цариград, 1872.
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може да привлече вниманието на младите български патриоти. Естествено, възниква
въпросът, защо Шопов не се обръща за прототип на своята трагедия към герои от
миналото или настоящето на българите? На този въпрос отговор дава руският
изследовател П. Н. Берков. Той пише: „Отговор на това дава тезиса, повдигнат в тези
години от туркофилския вестник „Турция”: „...сяка драма, извлечена от народната
българска история, е възбранена“. А в такива цензурно-политически условия задачата
на писателя обичайно се заключава в това да намери подходящи по  съдържание и
безопасни по външност произведения в чуждестранната литература и да ги пренесе
към съответстващите образци на своя език, да излъже бдителността на цензурата”20.
Излизането на превода на трагедията „Смъртта на княза Потемкина” се посреща
положително от българската общественост в Цариград. В същото време сп. „Читалище”
публикува много критичен отзив за тази проява на А. Шопов. Възможно е с това да се
цели отклоняването на бдителността на цензурата, което се потвърждава и от други
такива отзиви за негови стойностни преводи през 70-те години на ХІХ век в Цариград.

Според Д. Василев трагедията „Смъртта на княза Потемкина” в превод от А.
Шопов, е образец на театрално произведение от епохата на османското владичество.
Тази негова преводна пиеса е най-преследваната драматическа творба и навсякъде,
където се появява – Русе, Плевен или Цариград, винаги е забранявана  от турската
власт. Чрез театралните постановки се стреми да се постигне една възпитателна роля,
която просвещава зрителите в естетично-обществено и народностно-родолюбиво
направление. Те служат идейно само на една чисто българска повеля – подготовката
на народа за голямата борба, за духовно и политическо освобождение, за свестяване и
активизиране на народностните слоеве. Тези са и най-важните характерни особености
на постановките, играни в българския театър от онази епоха, които добре са доловени
и от А. Шопов. Те се явяват ключът за неговото разбиране и съвпадат чрез своята
идеология и цел с тежненията и идеалите на историческия момент и на епохата21. Това
потвърждава факта, че театърът е използван като много важно средство за национално
свестяване и революционизиране.

Още преди книжовната проява на А. Шопов, в предосвобожденския печат се
поместват статии по образованието и възпитанието на жената. Петко Р. Славейков е
един от първите наши възрожденци, който поставя за разглеждане „женския въпрос” в
печата. Той проявява демократично отношение към образованието и възпитанието на
жената.
Към плеядата автори, които поемат призива на Славейков по въпроса за
образованието на жената, е и А. Шопов. За голямото значение, което той отдава на
този въпрос, може да се съди от факта, че  пише не само статии, но и превежда книги,
посветени на „женския въпрос”22. С това той подчертава силата и значението на
българката за съхраняването на народния дух.

Схващанията на А. Шопов за образованието и възпитанието на жената и
поставянето й наравно с мъжа в обществото, не са прокарвани от никого до тогава. В

20 Державин, К. Н. Болгарский театр. Очерк истории. М-Л., 1950, с. 27; Берков, П. Н. Трагедия
А. П. Шопова “Смъртта на княза Потемкин” и ее руский источник. – В: Сборник в чест на акад. Н.
В. Михов по случай 80-годишнината му. С., 1959, с. 22.
21 Читалище, г. ІІ, бр. 16, 15 май 1872, с. 756-757; Читалище, г. V, бр. 14, 31 юли 1875, с. 650-
652; Василев, Д. История на българския театър от древността до наши дни. Приноси и
материали. Варна, 1942, с. 40-45; Каракостов, Ст. История на руския и съветския драматичен
театър. Ч.І, Руският театър през ХVІІ и ХVІІІ в. С., 1951, с. 89; Същият. Българският
възрожденски театър на освободителната борба. От просвещение, класицизъм и
сантиментализъм към героична романтика, реализъм и революционна демокрация. С., 1973, с.
618.
22 Право, г. VІІ, бр. 37, 26 ноември 1873; Читалище, г. ІV, кн. 20, 1874, с. 582; Шопов, А.
Десетдневно царуване. С., 1881, с. 139, 181; Фенелон. По възпитанието на девойките.
Цариград, 1874; Мартен, Е. Образованието на человеческия род. Цариград, 1875. Преведени
от А. Шопов.
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онези години, през времето на робството, когато жената е третирана като робиня,
особено в семейството на поробителя, за да се излезе с такова мнение в печата, се
изисква голяма смелост. Следователно Шопов е един от първите българи, които още
преди повече от  век подемат въпроса за образованието и възпитанието на жената.
През 1874 г. той издава в свой превод известния педагогически труд на Фенелон “По
възпитанието на девойките”, а в 1875 г. – „Хромият дявол” от Ле Саж и „Образованието
на человеческия род” от Е. Мартен.

На пръв поглед се остава с впечатлението, че между цариградските преводи на
Шопов няма нищо общо, че те в своята случайност характеризират литературната
неустойчивост на младия автор. Тази представа не е вярна. От преводите е видно, че
произтичат от горещия юношески патриотизъм на А. Шопов. В тогавашните исторически
условия те имат несъмнено прогресивно значение за българите и българската женска
педагогика.

Изключително положително влияние сред българите оказва Българското
печатарско дружество „Промишление”. Снабдено със собствена печатница,
дружеството се занимава предимно с печатане и превеждане на книги. Както е
записано в Учредителния протокол – то ще се „занимава с търговски занятия
предпочтително по книжевната част, като ще се труди, колкото се може и за
разпространението на просвещението помежду народът ни...”23.

Участие в дейността на дружество „Промишление” взима и А. Шопов, като на
редовно негово събрание от 11 февруари 1873 г. той предлага мерки за подобряване
на работата му, „за унапредването и улучшението на Дружеството”. Първо, за да
напредне повече дружеството, трябва да се усили нравствено и веществено, като
предприеме издаването на вестник или повременно списание. Второ, комисията за
преглеждане на книгите, да известява Настоятелството за по-добрите и непознати
книги и то да търси хора, за да ги превеждат. Трето, преди да започне превеждането на
някоя книга, чрез вестник да се известява обществеността, като по този начин ще се
осъществява координация в дейността с другите печатари, за да се избегне
дублирането в работата. По този начин, самата просветна дейност на дружество
„Промишление” ще бъде по-пълна, непосредствена и близка до народа. През 1875 г. А.
Шопов се включва в ръководството му и става негов секретар24.

В резултат на бурния размах на просветата и културните постижения се формира
и множи културния елит на нацията – българската интелигенция.

Идва времето на решителния етап. Възникналите в Османската империя
усложнения прерастват в международен конфликт, известен под името Източна криза.
Възраждането на българския народ създава условия той да осъзнае мястото си в
империята на Балканите и в международната политика на големите европейски
държави. Ясното виждане на международното значение на българския национален
въпрос в Източната криза от 1875-1878 г. и в Източния въпрос изобщо, което
засвидетелстват българите в навечерието на Руско-турската война от 1877 –1878 г., е
само крайният резултат от постепенното вникване в интересите и съперничествата,
които раздират заобикалящия българите свят.

При създадената обстановка след Берлинския конгрес за българите, които
остават в пределите на Османската империя, не остава нищо друго освен да очакват
предвидените реформи и да се обединяват около единствения признат институт –
Българската екзархия, която е техен представител пред Високата порта.

Българската екзархия става тази официално призната легална институция, на
която е съдено да подкрепи и осъществи духовното обединение на българския народ в
единно цяло. Така бавно, но неизбежно, българското обединение, насилствено
разрушено от Великите сили, се възстановява постепенно, под покровителството на

23 Македония, г. V, бр.3, 18 януари 1871; бр. 5, 22 януари 1871; Тилева, В. Българско
печатарско дружество “Промишление” в Цариград /1870-1885/. С., 1985, с. 78, 239-244.
24 Тилева, В. Цит. съч., с. 88, 121, 282, 365.
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Екзархията. И наистина тя става „повече от посолство”. Тази институция по своята
организация е като държава в държавата, по отношение на училищната и духовната
управа на българското население във вилаетите25.

Новите обстоятелства поставят задача пред Екзархията за търсене хора с
необходимите качества и способности. И навярно по тези съображения Екзархията се
спира на Атанас Шопов. Макар в първите години от изграждането на самостоятелния
държавен живот Шопов да е далеч от родината, той зорко следи обстановката в нея.
Младежът отлично разбира сложната, преплетена и многолика ситуация, която
последва за България след споразуменията между Великите сили в Берлин през лятото
на 1878 г., като отбелязва, че въпроси и задачи стоят „безчет” пред българите за
решаване и изпълнение в началото на държавното устройство. За постигането им
Шопов подчертава, че са необходими „много трудове и жертви” от българския народ26.

Така великите държави определят от своя политическа позиция участта и
правата на народите, което води до „непредвидени погрешки” и до големи катастрофи.
„Европейските оракули” не допускат, че една най-малка грешка, както смята Шопов, „би
могла после да се откупи с кръвта на хиляди невинни хора...”. Стореното в Берлин е
най-добър пример, че народите не трябва да се оставят съвсем в ръцете само на „едни
известни лица”. Шопов е твърдо убеден в задължението на народите да се трудят и
борят сами за онова, от което се нуждаят, защото няма да спечелят, ако се „възлагат
всекои на чужд гръб, ако очакват от чуждите трудове и жертви. Помогни си, за да ти
помогне и Бог”. Лаконична, справедлива и точна е оценката му за положението на
България и Балканите като цяло след берлинския диктат, когато започват дните в
надпревара за извличане на възможни ползи от установеното положение27.

Задълбоченото познаване на националните проблеми на Балканите от А. Шопов
и в този контекст тежненията, които стоят пред българите, са оценени високо от
Екзархията и българските държавници.

Атанас Шопов е човек с познания, „трудолюбив, тих и постоянен, умен... патриот,
такъв с една реч от какъвто се нуждае Екзархията пред вид на въпросите, които има да
решава”28. Това откриваме за него в препоръката на д-р Г. Вълкович до екзарх Йосиф.
От краткото изложение за неговите качества ние научаваме, че назначаването му в
Българската екзархия не е изненада. Екзархийската дейност има патриотични подбуди
с явна народностна насоченост и се нуждае от хора с дипломатически усет и правни
познания.

Вестник „Търновска конституция” в този момент дори е по-конкретен, „Шопов бил
вече поканен от екзарха..., за да почне издаването на екзархийския там вестник
предопределен да защитава интересите на Македония”. Това сведение конкретизира
бъдещата дейност на А. Шопов в Българската екзархия, т.е. да списва вестник, който да
защитава интересите на българите в Османската империя. Той е вече известен
публицист и може освен длъжността главен секретар, да ръководи и издаването на
един подобен орган.  Самият Шопов,  вече като служител в Екзархията,  пише на Гр.
Начович, че се надява скоро да започне да излиза и български вестник в Цариград29. Но
поради трудното положение, в което се намира Екзархията нейният орган в. „Новини”
/от 1898 г. преименуван „Вести”/ започва да излиза през 1890 г., като негов пръв
редактор става А. Шопов30.

25 Екзарх Йосиф І в спомени на съвременници. Встъпителна студия, съставителство, бележки и
именен указател Хр. Темелски. С., 1995, с. 231-232.
26 Марица, г. І.,бр. 13, 8 септември 1878
27 Пак там, г. І, бр. 23, 13 октомври 1878; бр. 27, 27 октомври 1878; г.ІІ, бр. 102, 24 юли 1879.
28 ЦДА, ф. 989, оп. 2, а.е. 85, л. 2.
29 Търновска конституция, г. І, бр. 67, 25 август 1884; ЦДА, ф. 989, оп. 2, а.е. 85, л. 3; БИА –
НБКМ, ф. 14, оп. 5, а.е. 3828, л. 40.
30 НА – БАН, ф. 41к, оп. 1, а.е. 4, л. 1.



740

Издаването на в. „Новини” е много голям успех за българите във вилаетите. За
него Шопов обобщава, че Екзархията „е направила много нещо откак е започнал да
излазя вестника”. Независимо от трудностите, в. „Новини” се превръща в трибуна за
отразяване на живота и положението на българите в Османската империя. Този
екзархийски орган става вестник за поддържане на народностното съзнание на
българското паство. „Новини” дава широк отглас на всички, макар и най-скромни
духовни проявления сред българите в тия земи. През 1895 г. вестникът започва да
издава и приложение: месечно списание „Библиотека” с научно-белетристично,
духовно-нравствено, критично и педагогическо съдържание, т.е. една твърде широка
програма31.

Така Шопов има възможност да се включи във вихъра на политическите събития
на Балканите. Като главен секретар на Българската екзархия (1884-1897), български
търговски агент (1897-1909) и пръв генерален консул в Солун (1910-1912), се сблъсква
с изключителните трудности, пред които е изправена българската дипломация за
решаване на противоречията, заложени на Балканите вследствие политиката на
Великите сили.

В научните трудове, посветени на борбата срещу антинаучните становища и
денационализаторската политика по отношение на Тракия и най-вече на Македония,
авторите се основават на огромната изследователска дейност и дипломатическа
преписка на Атанас П. Шопов. Тя съдържа ценни  сведенията, които са събрани не от
едно краткотрайно пътешествие, а се явяват плод на продължително и задълбочено
изследване. Много време той прекарва в Македония, пътува из нейните планини и
долини, проучва миналото, бита и културата на населението. Проверява, сравнява и
уточнява добитите сведения за нейното минало и настояще. Поради това между
изследователите на Македония в ново време А. Шопов заема едно от видните места.
Неговата плодотворна изследователска работа го издига до нивото на наш учен-
историк, който обогатява историческата ни наука с много трудове. Те го водят до
редовно членство в Историко-филологическия клон на Българското книжовно
дружество32. Той издава над 35 научни труда. Голяма част от тях посвещава на
Македония. Те по безспорен начин доказват българския етнически характер на тази
област. Свои трудове той издава на френски език, като ги подписва с псевдонима
„Офейков”, а някои от кореспонденциите поместени във в. „Марица”, Шопов подписва с
псевдоним „Дреновина”.

Атанас Шопов принадлежи към онези „къртове” (по израза на Т. Жечев), които
използват перото и дипломатическата работа за укрепване на българското национално
дело в Европейските вилаети на Османската империя. И това е не по-малко значимо
отколкото борбата с оръжие в ръце. Той принадлежи към плеядата личности-
интелектуалци, които научно обосновават и защитават националната идея, като
доказват правотата на българите в борбата за свобода.

А. Шопов умира на 7 април 1922 г. в София. Скромен в своя живот, този
родолюбив българин знае, че изпълнява своя дълг към българския народ. За неговия
живот и дейност сп. “Славянски глас” отбелязва, че той „е един от последните мохикани
от дейците на пълното ни възраждане...”. В. „Мир” също помества статия за неговата
книжовна и обществена дейност, в която се изтъква „Шопов служи с преданост и
себеотрицание, каквито виждаме у онова наше поколение, което израсна и се оформи
през епохата на нашето Възраждане”33.

31 БИА – НБКМ, ф. 111, оп. 1, а.е. 346, л. 11; Бръзицов, Хр. Към историята на Екзархийския
вестник “Новини” – “Вести” – “Глас” в Цариград. ДК, г. ХLІV, кн. 4. април 1964, с. 22.
32 Марица, г. VІІ, бр.641, 17 август 1884; Георгиев, В. и Трифонов, Ст. История на българите
1878-1944 в документи. С., т. 1, част първа, 1994, с.602; Шопов, А. Атанас Шопов и Българският
национален въпрос, с. 223-227.
33 НА – БАН, ф. 1к, оп. 2, а.е. 1097, л. 6; Славянски глас, кн. 4, 1922, с. 34; Мир, г. ХХVІІІ, бр.
6555, 10 април 1922.
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Много са факторите за формирането и утвърждаването на националната
консолидация на българите. Няколко от тях, според А. Шопов, имат решаващо
значение:

1. Първият фактор се заключава в зараждането и развитието на новите
обществено-икономически отношения в недрата на разлагащата се османска
феодална система. Всестранният упадък на империята и засилващото се
влияние на европейския свят довеждат до зараждането на заможни хора, главно
търговци, носители на новото буржоазно съзнание. Тези промени създават
укрепващата и разширяващата се икономическа, демографска и политическа
основа за възникването, развитието и утвърждаването на българската нация.

2. Вторият фактор е в творческите сили, които се развиват в българската народност
през вековете и които чакат благоприятни условия да се проявят.

3. Третият – това е борбата за национална просвета и култура, за независима
българска църковна организация и за социално и политическо освобождение.
Фактори, които показват могъществото на еволюцията за съзряване на народа за
политическа свобода.

4. Атанас Шопов записва трайно своето име в книжовното научно поприще.
Отначало започва с преводи, по-късно пише научни статии и трудове, разкази,
стихове и пътеписи. Те са  важно средство за национално свестяване и
революционизиране.
В историята на националната обществена мисъл, според Т. Жечев, не е важно

само кое: първо, второ или трето място заема един мислител. Не по-малко важно е той
да има свое място34. Такова свое, самобитно и неповторимо място в историята на
българската национална обществена мисъл има А. Шопов.

34 Жечев, Т. Българският Великден или страстите български. С., 19
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ВАЦЛАВ СТРИБЪРНИ - ЕДИН ЧЕХ В БЪЛГАРИЯ, ОТДАДЕН НА НАУКАТА И
ПРИРОДАТА

Славка Шопова
Емил Минчев

VACLAV STRIBURNY – A CZECH IN BULGARIA DEVOTED TO SCIENCE AND NATURE

Slavka Shopova
Emil Minchev

Summary

The report presents the life and work of Vaclav Striburny (1853-1933), a Czech by birth who
lived and worked in Bulgaria from 1883 until his death. He spent his entire conscious life in
Bulgaria, his major teaching, research and public work being carried out at the first
professional agricultural school – the Sadovo Farming School. He spent the last years of his
life (1920-1933) in Sofia where he continued to be engaged in publishing, active cooperation
with the Bulgarian Botanical Society, the Ministry of Agriculture, Agria Publishers, etc.
His huge contribution is that in the years after the liberation of Bulgaria he set himself the
ambitious task to transform Bulgarian agriculture after the European model. And he managed
to establish a small scale model of modern European farming within the Sadovo school. To
find out, describe and put in herbariums thousands of plant species from all over the country
and include them in Prof. Velenovski’s “Flora Bulgarica”  in 1891 is a tremendous success
and a significant scientific achievement for Bulgarian botanical science. Striburny left behind a
big herbarium of 20 000 species, which was later purchased by the Botanical Institute of the
Bulgarian Academy of Sciences, a great number of manuscripts, printed textbooks and school
aids, articles in botany, pomiculture, horticulture, apiculture, etc.
His own studies on the nature of Bulgaria he published in “Herbarium Europaseni” and other
major European journals and scientific works.

Вацлав Стрибърни е роден на 15 април 1853 г1. в село Лидице, близо до Прага,
Чехия. Произхожда от бедно, но голямо семейство. Като дете се занимава с
градинарство, с което помага на родителите си, но още тогава, в ранна детска възраст,
градинарството и земеделието будят у него голям интерес и любопитство. Едва 12-
годишен2, той  постъпва на работа в градините на Н. В. Фердинанд IV във Велки Ичин
до Прага, където остава четири години. През 1871 г.3 постъпва като помощник градинар
в градините на граф Кински и посещава същевременно вечерните и неделните курсове
при индустриалното училище в Прага. Там постига успех, който го прави познат на
обществото на тогавашната просвещенска аристокрация. Голям тест за неговите
умения в градинарството е поканата от граф Черпин Марцин да ръководи сам
новостроящият се парк и овощната градина на аристократа в Бенешов при гр.
Плопчица, Чехия. Така Стрибърни натрупва голям практически опит и разширява и
теоретичните си познания по градинарство.

1 Станев, Стефан, Малко познати имена от българската ботаника. София, 2001, с. 27
2 Павлов, В. М., Апостоли на българското земеделие, част първа. София, 1939, с. 30
3Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни (1853 – 1933) – Първият наш учител по овощарство, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 26
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През 1880 г.4 постъпва в Помологическия институт в Троя, близо до Прага. В
същото време посещава и лекциите по ботаника в университетската ботаническа
градина в Прага при проф. Карел Августин. За две години завършва помологическия
институт с отличие и се ориентира към помощник-градинарство при друг известен
пражки преподавател, проф. Бенедикт Заезел. Тук той отново постига голям успех и
бива поканен като завеждащ парковете, овощната и зеленчукова градини на граф
Хруби, където работи до март 1883 г.5. По това време, по препоръка на проф. Е.
Ламбел, е поканен от правителството на Източна Румелия да учителства в Държавното
земеделско училище в Садово. През същата година става ръководител на
практическите занятия при градината към училището6 и учител по овощарство,
земеделие, ботаника и пчеларство във II клас.7 Постъпил в училището два месеца
преди откриването му, Стрибърни среща трудности с намирането на собствена
квартира, в която да живее, тъй като учителските квартири все още са в процес на
строене. За живеене сам си построява малка колиба.8

Независимо от битовите затруднения, до есента на 1883 г. той създава първата
сортиментна градина в България заедно с французина Алфред Шеронд9, в която, на
площ от 40 дка10. отглежда 14 вида и 352 овощни сорта По времето на откриването на
училището на 1 май 1883 г.11 от Димитър М. Наумов, като първо държавно
професионално учебно заведение, то разполага вече с разсадна, овощна и
зеленчукова градина. Първият директор на училището е Иван Хр. Бояджиев. За база на
учебното заведение в Садово е ползвана територия от 220 хектара земя, бивш турски
чифлик, принадлежащ преди Освобождението на пловдивския бей Юнус ефенди.12 То
има за цел да преобрази българското земеделие по образец на европейското. Именно
в това отношение са големите заслуги на Вацлав Стрибърни, който внедрява този нов,
модерен тип европейско земеделие в България.

Пионер в овощарството, пчеларството, зеленчукопроизводството, цветарството,
лесовъдството и паркоустройството, той преподава на учениците си практически и
теоретически предмети, в които ги учи на нови методи в пчеларството. За първи път
въвежда разборния кошер13, в градинарството въвежда масовото отглеждане на ягоди,
както и нови сортове земеделски култури, които донася със себе си от Чехия – а именно
касиса, малините, фъстъците и други.14 През 1884 г. разсадникът на училището
разполага вече с 2400 двугодишни и 30 455 едногодишни фиданки от 10 вида овощни и
6 вида сенчести дървета. През 1887 г. броят на овощните дървета достига 6850, при
това градината разполага с различни сортове ябълки, круши, сливи, череши, вишни,
праскови, мушмули, лешници, орехи, малини, ягоди и касис. Тук произвежда по 3 -  4000
дръвчета годишно, които раздава безплатно.15 Образцовата градина на държавното

4 Диваров, И., Вацлав Стрибърни (125 години от рождението му) В:-.сп. Селскостопанска наука
бр. 3, 1978 с. 79
5 Петков, С.,  Вацлав Стрибърни, В:-Мир бр. 9842, 2.05.1933
6 В. Нашето първо изложение, Брой 38, 29 август 1892, гр. Пловдив, с. 30
7 Диваров, И., Вацлав Стрибърни (125 години от рождението му) В: сп. Селскостопанска наука
бр. 3, 1978 с. 80
8 Странски, И., Вацлав Стрибърни, В: Зора бр. 4179, 12.04.1933
9 Катерова, К., Пеев, Д., Живот, посветен на хората и науката, В: Природа и знание бр. 2, 1972,
с. 37
10 Бачуров, Г., Първата овощна градина, В: 75 години Садовско земеделско училище - юбилеен
сборник, 1959, с. 74
11 Катерова, К., Пеев, Д., Живот, посветен на хората и науката, В: Природа и знание бр. 2, 1972
12 Панайотов, Георги П., Създаване и развитие на Садовското земеделско училище, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 5
13 - Пчеларски вестник, Брой 27, 23 август 2004
14 -.Нашето първо изложение, Брой 38, 29 август 1892, гр. Пловдив, с. 30
15 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни - първият учител по овощарство, -: Учителско дело бр. 15,
17.04.1973
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земеделско училище в Садово буди удивление сред съвременниците му, които по-
късно признават, че неговата работа в училището и извън него е „похвално и полезно
дело, като се има в предвид каква нужда има у нас от поучаване и образоване на
нашите хора в това направление”16. Не случайно в края на 19 век Садово е
земеделският център на Източна Румелия и на цяла България. Тук се създава ядро от
известни агрономи, като Гавраил Хазманов, Илия Игнатов, Антон Байчев, чехът Игнат
Буриян и др.

Условията на труд в Садовското училище са примитивни, но Стрибърни работи
неуморно. В свободното си време обикаля Южна България и събира растения за
своите хербарии или учи съселяните си как да отглеждат по-ефикасно зеленчуци и
плодове. През целия си живот той цени повече практиката, отколкото теорията и
именно затова с такъв голям интерес обучава учениците си по време на практическите
занятия в градината при Училището. С голяма охота помага на всеки свой ученик в
разбирането на теорията, като я прави по-близка и приложима. Това личи и в
учебниците. В тях той собственоръчно,  с много голямо старание, изобразява точно
зеленчуците, овошките, кошерите, пчелите и множество други илюстрации.
Единствената му цел е да направи теорията лесна за разбиране и полезна за
приложение.

През 1884 г.17 Стрибърни, макар и за кратко, се връща в Чехия, след което
пристига заедно със съпругата си, която открива в лицето на Йозефина В. Бездек (1861-
1945). Тя е високоинтелигентна жена, завършила специално домакинско училище.
Заради нейната отзивчивост и доброта към селяните по-късно в Садово за нея се
говори с удивление като за „Баба Сребърна със златните ръце”. Тук тя му ражда пет
сина: Венцеслав, Карел, Антон, Отокар и Лудвиг. Най-големият син, Венцеслав, следва
неотлъчно пътя на баща си. Най-напред завършва Земеделското училище в Садово
през 1905 г., след това учи във Висшето училище по градинарство и паркоустройство в
Берлин, Германия. Намира поприще в лозаро-винарското училище в Плевен, в което е
учител 33 години.

През 1885 г.18 В. Стрибърни създава първия пчелин при училището, като
закупува 3 рояка, които през 1887 г. вече са размножени на 7 кошера, а през 1891/1892
г. кошерите вече са 24. Средно на кошер се е добивало по 8 кг мед. За нуждите на
преподаването бил построен и специален кошер със стъклена задна врата, което
позволявало да се наблюдава животът на пчелите. Тук учениците прекарват по 4 часа
практически занятия на седмица.

През 1886 г.19 В. Стрибърни се запознава в Садово с проф. Йозеф Веленовски.
По това време Веленовски, като ревностен ботаник, търси хора, които с охота да му
помогнат за съставяната от него Flora Bulgarica. Именно по този начин се запознава и
със Стрибърни. Запознава ги техен общ познат - сънародникът на Стрибърни,
Херменгилд Шкорпил, който отдавна вече събира растения за пражкия професор.
Стрибърни става един от най-добрите ботаници на Веленовски и изключително много
му помага в съставянето на Flora Bulgarica, като събира растения от различни места
основно в Южна България, като често ходи на екскурзии с учениците си в Родопите,
Стара планина и Средна гора и откъдето събира много ботанически материал. До края
на 50-годишната си дейност той успява да обиколи всяко кътче на България в търсене
на нови видове растения.20 За четири години,  до 1890  г.,  той открива 14  нови вида,

16 -. Нашето първо изложение, Брой 38, 29 август 1892, гр. Пловдив, с. 31
17 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни (1853 – 1933) – Първият наш учител по овощарство, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 27
18 Бачуров, Г., Пчеларство, В: 75 години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник,
1959, с. 98
19 Диваров, И., Вацлав Стрибърни (125 години от рождението му) : -. Селскостопанска наука бр.
3, 1978 с. 81
20 Странски, И., + Вацлав Стрибърни,:-Зора бр. 4179, 12.04.1933
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които Веленовски, в знак на признателност, наименува с неговото име, а именно:
карамфил на Стрибърни (Diantus Stribrnyi Vel.), клин на Стрибърни (Astragalus Stribrnyi
Vel.), очеболец на Стрибърни (Potentilla Tanic Sch., var. Stribrnyi Vel.), плъстига на
Стрибърни (Sedun Stribrnyi Vel.), каменоломка на Стрибърни (Saxi fraga Stribrnyi Vel.),
мотовилка на Стрибърни (Valerianella coronata DC, var. Stribrnyi Vel.), подрумче на
Стрибърни (Anthemis Stribrnyi Vel.), метличина на Стрибърни (Centaurea Stribrnyi Vel.),
айва жива на Стрибърни (Alkanna Stribrnyi Vel.), кандилка на Стрибърни (Fritellaria
Stribrnyi Vel.), лопен на Стрибърни (Verbascum Stribrnyi Vel.), овсига на Стрибърни
(Brombus Stribrnyi Vel.), игловръх на Стрибърни (Alyssum Stribrnyi Vel.), мащерка на
Стрибърни (Thymus Stribrnyi Vel.).21 Някои от тези растения и до днес носят неговото
име, а други са преминали в синонимия. През 1891 г., в Прага, проф. Веленовски
издава на латински език Flora Bulgarica – първо издание, посветено на българската
флора и описващо подробно растенията в България 22. То съдържа 2542 вида. След
седем години, през 1898 г., издава и допълнение към него - Flora Bulgarica -
Supplementum I, в която са описани още 335 вида23. Заслугата на Вацлав Стрибърни
за това е огромна. Веленовски е толкова възхитен от плодовития труд на Стрибърни, че
често, дори и във „Flora Bulgarica”, се обръща към него като към „verba magistri”.

Освен с Веленовски, Стрибърни работи и с други известни ботаници, като
унгареца д-р А. Деген, с когото често си пише и разменя ботанически материал за
хербария си.24

През 1887 г. Стрибърни засажда в градината на Садовското земеделско училище
три сорта малини, които са първите малинови сортове внесени в България. Поради
липса на интерес те не са разпространени. За сметка на това, десетте сорта ягоди25,
засадени за пръв път през 1889 г. в градината на училището, срещат интереса на
българските земеделци. Започват да ги отглеждат в селата в близост до училището в
Садово - Катуница, Чешнегирево и др. По-късно, след като от десетте сортове са
избрани най-добрите, те са засадени  на големи площи в Пловдивското и Софийско
полета. Следва опит с отглеждането на аспержи в градината, които също биват
възприети и отглеждани от земеделците в с. Катуница. Едва през 1937 г. тяхното
производство се изнася към Пловдив и София26.

През 1888 г.27 е награден с орден „Св. Александър”, пета степен.
Удивление буди сбирката на Садовското земеделско училище, изложена през

1892 г.28 на Пловдивския панаир. Късното провеждане на изложбата през месец август
не позволява на Стрибърни да запълни павилиона на училището с много сортове. Те
узряват по-рано, но въпреки това удивлява посетителите с подредената овощна
градина, която представя нагледно отглеждането на овощни дръвчета от семе до
разсадъчен материал за постоянни места. Редуват се двугодишни, тригодишни и
четиригодишни, присадени по различни начини, нискостеблени и високостеблени,
овощни дървета. Вниманието на посетителите е привлечено и от други сортове

21 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни (1853 – 1933) – Първият наш учител по овощарство, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 28 - 29
22 др. Ахтаров, Борис, Дейността на Йосиф Веленовски за изучаване на българската флора, -.
„Природа” N 3, с. 90 – 92
23 Акад. Йорданов, Д., акад. Стоянов, Н. и кол., Флора на Народна република България, Том I,
София, 1963, с. 11
24 Пак там, с. 71
25 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни - първият учител по овощарство, -: Учителско дело бр. 15,
17.04.1973
26 Странски, И., Спомени за Вацлав Стрибърни, В: 75 години Садовско земеделско училище -
юбилеен сборник, 1959, с. 32.
27 Милушев, Явор, Чешки профили в общественото развитие на следосвобожденска България,
София, 2005
28 Бачуров, Г., Садовското земеделско училище на първото пловдивско изложение, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 144
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растения. Например фъстъците, които отглежда в Садово по нов, много по-добър
метод, представен нагледно на изложението. Показва и различни сортове патладжани,
репи и тикви, между които най-много се отличава голямата тиква, наречена мамут29. Тук
Стрибърни представя и един от първите си хербарии, наброяващ 800 растения,
подредени по родове и семейства. Пчеларството е представено с един кошер по
системата Дзирдзон. Участието на училището и на самият В. Стрибърни е високо
оценено от посетителите, а Пловдивското изложение награждава Стрибърни със
златен медал за изключителният му принос в земеделието30.

Като учител в Държавното земеделско училище в Садово той пише различни
учебници и ръководства в ученическата цинкография, публикува множество статии в
списания „Орало”  и „Садово”,  на които е и редактор,  и др31.  Съавтор е и на „Пояси на
растителността в България” заедно с А. Явашев и Г. Тошев32.

Един от учебниците, издаден в цинкографията от Стрибърни е „Пчеларство”. Там
той нагледно описва живота на пчелите, видовете пчели, пчелата-майка, различни
заболявания и други особености на пчелите, системата на модерния, въведен от него
кошер тип Дзирдзон. Учебникът е ръкописен, на места за пояснение. с илюстрации Той
представлява един много полезен наръчник за всеки пчелар, включващ най-модерните
по онова време технологии за отглеждане на пчели. Учебникът е издаден през 1891 г.33.

Други учебници, които издава чрез ученическата цинкография са „Овощарство”
(1884 г.), „Градинарство” (1884 г.) и „Градинарство” (земеделие) (1885 г.)34.
През 1902 г.35 училището в Садово създава първата земеделска опитна станция в

България на площ от 320 дка. Именно в тази опитна станция се изпитват най-
новите системи за отглеждане на земеделски култури, много от които по-късно намират
своето приложение и извън нея. Станцията е и „лаборатория” за практически занятия
на учениците. Те се разделят на групи, реализират дежурства, ръководени от учители.
Вацлав Стрибърни е един от тях, като много често сам им помага и с физически труд.

Освен с научна и преподавателска дейност, Стрибърни изпълнява и обществени
задачи - член е на Висшия управителен съвет при Министерството на просвещението.

През 1906 г. участва в Конгреса по овощарство в София, където изнася реферат,
в който характеризира природните условия в България и констатира, че те са
изключително благоприятни за отглеждане на овощни дървета. Основният мотив в
неговия реферат е отглеждането на ябълки и круши, като дава пример с отглежданите
от семе дървета в овощната градина на Садовското земеделско училище. Той описва
условията като неподходящи за отглеждане на овошки, които „страдат” от силните
ветрове, от късните пролетни слани, от големите горещини и от  множеството болести
и неприятели. Но независимо от всичко това, дърветата дават средно по 10 000 кг плод
на година. В 40-те дка на овощната градина се отглеждат 70 сорта ябълки и 80 сорта
круши, сред които той изтъква като най-добри за ябълките сортовете Айвания
Станимашка и Айвания Новоселска. Някои от тези дървета дават за година дори по
300 кг плод. Като много добри посочва също сортовете Кичовка, Скринянка, Циганка,
Момица и Самораски. Той оценява качествата на местните ябълки, които по вкус не

29 -. Нашето първо изложение, Брой 38, 29 август 1892, гр. Пловдив, с. 31
30 Бачуров, Г., Садовското земеделско училище на първото пловдивско изложение, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 144
31 Станев, Стефан, Малко познати имена от българската ботаника. София, 2001, с. 28
32 Катерова, К., Пеев, Д., Живот, посветен на хората и науката, В: Природа и знание бр. 2, 1972,
с. 37
33 Стрибърни, В, -Пчеларство, Ученическа цинкография, Садово, 1891
34 Топузов, Иван, Сарафов, Иван,- Първите стъпки на земеделска просвета в България,
Пловдив, 1971, с. 149
35 Сердарева, Ц., Сираков, И., Опитно поле, В: 75 години Садовско земеделско училище -
юбилеен сборник, 1959, с. 69 - 70
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могли да се сравняват с нежните европейски трапезни сортове, но по красота и
трайност не им отстъпвали.

В Садовската градина Стрибърни отглеждал и чуждестранни сортове ябълки като
Граф Орлов, Виенска лятна, Цар Александър, Чешка момица, Пражка ренета и други.
Интересно е да се спомене, че някои сортове като Канадска сива и Френска сива не
давали резултати, тъй като обичали по-студен и влажен климат.

От сортовете круши Стрибърни хвали д-р Квилот, Дребна мискетова, Виенска
лятна, Антонова, Чеславка, Масловка Регентка, Наполеонова масловка, Барон Мело.

За развитието на овощарството в България Стрибърни препоръчва да се основе
помологична градина с научна цел, в която трябвало да се отглеждат само чисти
сортове. Счита, че е необходимо да се определят имената на местните сортове. Тя
трябва да служи като образец, модел, за другите градини. Препоръчва също така
държавните разсадници да отглеждат по-голям брой сортове, но да раздават на
населението само тези, които проявяват дълготрайно добри резултати.36

Стрибърни не спира да събира ботанически материал и да го изпраща или
заменя с друг с чуждестранни институти и ботаници, като съставя огромен хербарий с
повече от 4000 растителни вида. Собствените си проучвания върху природата на
България публикува в Herbarium Europaseni и в други значими европейски научни
списания и трудове.37 През 1908 г.38 дори го посещават двама ботаници от
Оксфордския университет, които му предлагат огромна сума за изкупуване на
хербариите му, но той отказва. Според него хербариите трябва да останат във втората
му родина, която така силно обича.

Същата година, на 6 декември, в негова чест училището в Садово празнува 25-
годишния му юбилей като учител. Много селяни от Садово и близките села присъстват
на скромното празненство. Училищната администрация подарява на Стрибърни скъпа
сребърна фруктиера, а учениците му му подаряват луксозен албум.39

След края на Първата Световна война Стрибърни е изправен пред загубата на
много от добрите си приятели учители и ученици. По това време учениците му се
връщат от фронта с комунистически лозунги, повлияни от революцията в Русия.40

Неговият млад колега Дойчин Петров, учител по математика, основава партийна
организация, в която учениците общуват често. Стрибърни, за разлика от него,
продължава по своя нереволюционен път, където нещата се развиват по естествен,
природосъобразен, начин. През 1919 г. дори е създадено Младежко комунистическо
дружество, в което членуват 74 от 150-те ученици на земеделското училище. След
победата на революцията в Русия, популярността на пролетарските организации в
света неимоверно нараства. В Садовското училище това се отразява с поставянето на
портрети на Маркс, Енгелс, Ленин, Ворошилов и др. На директора, г-н Габровски, който
не подкрепя тези идеи, се гледа като на реакционер, напрежението расте и между
учениците – комунисти и реакционери. Изгонени са множество учители. Учениците
протестират против начина на обучение.41 За Стрибърни, който по това време е на 67
години, това е прекалено.

36 Греков, Симеон, -Принос към историята на овощарството в България, София, 1956, с. 29 –
31
37 Павлов, В. М.,- Апостоли на българското земеделие, част първа. София, 1939, с. 31
38 Милушев, Явор, Чешки профили в общественото развитие на следосвобожденска България,
София, 2005, с. 40
39 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни - първият учител по овощарство, -: Учителско дело бр. 15,
17.04.1973
40 Стоянов, Г., Страници от борческото минало на земеделското училище, В: 75 години
Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 37
41 Пак там, с. 39.
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През 1920 г.42 той се пенсионира и заминава в София при най-малкия си син
Лудвиг. Там той живее на улица “Оборище” № 3143. Постъпва на работа в Централния
земеделски изпитателен институт, където продължава ботаническия си труд, събирайки
растения за хербариите си. Още през същата година започва да пише статии за
списание „Българско овощарство”, което има за цел да даде силен тласък в развитието
на овощарството, да обобщи и да внедри овощарската практика в страната, да обедини
всички български граждани, занимаващи се с овощарство заедно с всички специалисти,
които биха желали да вземат участие в този амбициозен проект. Списанието е
посрещнато с толкова голям интерес, че дори държавните градини остават за кратко
време без посадъчен материал, тъй като раздават всичкия.44

Освен това Стрибърни отпечатва в София няколко учебници за серията учебници
„Селско стопанство”, които са типични с малкия си формат и създадени като наръчници
за всеки земеделец. Един от учебниците е „Засаждане и отглеждане овощни дръвчета
въ двора”, отпечатан през 1919 г.45. В него Стрибърни описва как и защо е добре да се
засаждат праскови, ябълки, череши, сливи и др. Поради голямата популярност, с която
се ползва този наръчник, е издадено и второ, преработено издание през 1921 г.46,
отново в София.

Освен за овощни дръвчета, Стрибърни издава и други наръчници, като
издадения през 1921 г.47 „Отглеждане на ягодите и малините” и др. Всички са
отпечатани от издаделство „Агрария” в София, като част от серия Популярна
земледелска библиотека „Селско стопанство”.

На 7 април 1926 г.48 Стрибърни се среща с цар Борис III  в Кричим,  който му
подарява техен общ портрет с думите „На стария и много заслужил ботаник с
признателен спомен”.

В началото на 1933 г. той отново заминава за Чехия, която също е в период на
социални и политически борби.

На 1 май 1933 г.49 е избран за Почетен член на Българското ботаническо
дружество и удостоен със специална грамота от проф. Ст. Петков и проф. Д.
Йорданов.50

Скоро след това му откриват заболяване от диабет и на 8 юни 1933 г.51 умира в
София на осемдесетгодишна възраст. На погребението му изразяват почитта си цар
Борис III, духовенството на църквата “Св. Йосиф” в София, представители на
Министерството на земеделието, Ботаническото дружество, много негови бивши
ученици и колеги. Речи изнасят д-р Буреш и Председателя на Чешкия народен дом г-н
Чмолик.52

Последните години от живота си той посвещава на медицинските растения, но не
успява да завърши хербария, който  подготвя.

42 Топузов, И., Архивни документи за Вацлав Стрибърни, В: Селскостопански техникум Садово,
документални извори, Пловдив, 1980, с. 69
43 Топузов, И., Архивни документи за Вацлав Стрибърни, В: Селскостопански техникум Садово,
документални извори, Пловдив, 1980, с. 70
44 Греков, Симеон, Принос към историята на овощарството в България, София, 1956, с. 49 – 50
45 Стрибърни, В, Засаждане и отглеждане овощни дръвчета въ двора, София, 1919
46 Стрибърни, В, Засаждане и отглеждане овощни дръвчета въ двора, II. поправено издание,
София, 1921
47 Стрибърни, В, Отглеждане на ягодите и малините, София, 1921
48 Странски, И., + Вацлав Стрибърни, -: Зора бр. 4179, 12.04.1933
49 Петков, С., + Вацлав Стрибърни, -: Мир бр. 9842, 2.05.1933
50 Катерова, К., Пеев, Д., Живот, посветен на хората и науката, В: Природа и знание бр. 2, 1972,
с. 37
51 Бачуров, Г., Вацлав Стрибърни (1853 – 1933) – Първият наш учител по овощарство, В: 75
години Садовско земеделско училище - юбилеен сборник, 1959, с. 30
52 -. Зора бр. 4179, 12.04.1933
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След себе си Стрибърни оставя голям хербарий, наброяващ 20 000 вида, който
по-късно е купен от Института по ботаника към БАН, множество ръкописни и печатни
учебници и помагала, научни статии по ботаника, овощарство, градинарство,
пчеларство и др. Като учител той възпитава стотици ученици, някои от които по-късно
стават видни общественици и политици, като Александър Стамболийски, Антон
Страшимиров, Константин Малков, Янко Забунов, проф. Г. Хлебаров, проф. В. Марков и
др.53

През целият си живот Вацлав Стрибърни неотлъчно следва своето мото: „Искам
според силите си да принеса дължимата полза, като човек на обществото, в което
живея”54 и създава едно изключително богато наследство за България. То заслужава
сериозен интерес и внимание от страна на научната общественост. Неговият живот и
личност, изцяло предани на България, също са достойни за изучаване и могат да бъдат
пример на младото поколение за научна последователност, новаторски дух и
целенасоченост.

53 Катерова, К., Пеев, Д., Живот, посветен на хората и науката, В: Природа и знание бр. 2, 1972,
с. 37
54 Павлов, В. М., Апостоли на българското земеделие, част първа. София, 1939, с. 30
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МАЛЕВСКАТА „СВЕЩЕНА ТРОИЦА” – ТРИ ЖИВОТА, ОТДАДЕНИ В СЛУЖБА НА
РОД, ВЯРА И ОТЕЧЕСТВО

Ангел Янков

Рупчос – това звучно име носи един от най-живописните райони на Средните
Родопи, който обхваща водосборния басейн на река Чая в горното и средното ù
течение. В центъра на Рупчос, обградена от всички страни от планински вериги, се
намира китната котловина Ропката. Тя предлага добри условия за живот, затова е
заселена още в дълбока древност (Събев 1967: 3-4, 8; Арнаудов 1989: 9-11, 31).

 През вековете на османското владичество честите нападения и грабежи карат
хората да се преселват в по-големите селища. Кърджалийските вълнения дават онзи
последен тласък, за да се прегрупират окончателно колибите и махалите в Рупчос.
Променящата се примитивна икономика също действа в това направление (Хайтов
1985: 28; Калинов 1988: 28-34). През тези тежки години населението твърдо брани
бащината си вяра и народност. Но от четирите селища – Павелско, Хвойна, Орехово и
Малево – само последното се запазва като едно от малкото чисто християнски селища
в Рупчос. Причините за това могат да се търсят както в неговото закътано
местоположение, така и в привилегирования войнушки статут, който има Малево през
първите столетия на робството (Янков 2009: 167-171).

 Най-голяма ценност на селото обаче са неговите жители, известни сред съседите
си с пословично трудолюбие, скромност и уважение към традициите. Точно преди век и
половина, благодарение на своята сговорчивост и единодушие, те успяват да изградят
и собствен храм – трикорабната базилика „Възнесение Христово”. Начело на църквата
в продължение на близо 120 години стоят трима местни архиереи и будители, които
упорито защитават християнската вяра и българщината. Тяхната родолюбива дейност
е неизвестна за широката публика, а делата им са потънали в дълбока забрава. Досега
имената на свещеник Васил Атанасов Згуровски (1840-1915), протойерей Костадин
Ангелов Станчовски (1876-1965) и свещеноиконом Илия Николов Запрянов (1911-1991)
не са били обект на системен изследователски интерес2002.

 Времето, в което живеят, както и задачите, които изпълняват тримата отци, са
твърде различни. Но общото между тях е, че освен за спасение душите на хората, те се
грижат винаги и за тяхното просвещение, възпитават в преклонение пред родното и
обич към българското у много поколения малевци. Тази „свещена троица” има
задължението или по-скоро честта да се грижи за своите подопечни „от люлката до
гроба”.

 През 1840 г. във фамилията на Атанас Згуровски се ражда първородният син
Васил (бъдещият свещеник). По-късно в семейството се появяват още трима сина и три
дъщери. Згуровци са видни хора в Рупчос и играят първостепенна роля в Малево, а и в
цялата Ропка. Атанас Згуровски има малко дюкянче и търгува с шилета и кожи със
селата Перущица и Брестовица. Народната памет разказва, че в неговата къща е
отсядал не кой да е, а апостолът Васил Левски. Той се представил като търговец на
кожи, разговарял вечерта със стопанина и синовете му, осведомил се за положението в
района, а на сутринта си заминал (Георгиев 1978: 15).

 Васил Атанасов Згуровски се учи първоначално в село Павелско при даскал
Руско и Атанас Петканов, а след това – в село Горно Воден, до Станимака, като
обучението се води изцяло на гръцки език. До тридесетгодишната си възраст той се
занимава с кираджилък. За да изкарва прехраната си, превозва с мулета от Пловдив до

2002 Изключение прави донякъде само свещ. Васил Згуровски, тъй като в краеведческата
литература са отбелязвани отделни моменти от неговия живот и дело (Дечов 1936: 124-125;
Георгиев 1978: 14-15; 2009: 49-50, 152-154; Пенчев 1999: 26)
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Ксанти и Енидже ориз, а обратно докарва риба, стафиди, зехтин, маслини, лимони и
портокали. Буден и неспокоен дух, Васил Згуровски сам се научава да чете и пише на
български език. Усвоява църковното пеене, както и църковната служба. Тогава този
родолюбив рупски кираджия решава да се посвети на народа си и да му служи като
просветител. Тази възможност той може да осъществи само чрез църквата. Заминава
за Ниш и там през 1871 г. бива ръкоположен (ТДА - См, ф. 467к, оп.1, а.е.38, л.29;
а.е.143, л.4).

 От този момент до смъртта си поп Васил служи в родното си село. Той е първият
местен свещеник. В енорията му влиза и съседното село Орехово, в което тогава
живеят както християни, така и българомохамедани. Згуровски обикаля и из другите
околни села, често отскача до Пловдив, за да се среща с тамошните родолюбци. При
всяко излизане от Малево, той носи под расото си къса рязана мартинка, на която е
пишело „Смърт или свобода” (ТДА - См, ф. 467к, оп.1, а.е.39, л.34-35; Георгиев 1978:
15).

 По време на Априлското въстание с пастирска решителност и самоотверженост
свещеник Згуровски води борба за запазване на живота и честта на своите пасоми от
Малево и Орехово. Особено напрегнато е положението в последното селище, където
мюсюлманите решават насила да вземат единадесет девойки и да ги направят ханъми.
На това се противопоставя поп Васил, който със сълзи на очи и със силен глас зове
техните първенци: „Комшулар, ако мислите да турите дори на едно християнско момиче
ръка, то най-първо моята глава вземете!” (Пенчев 1999: 26). След неговата намеса
отвеждането на момите е отменено, а попът в много кратко време венчава за
християнски момчета набелязаните. Но с това си навлича злобата на мюсюлманите и
след няколко дни те изпращат 70 сеймени в Малево, които улавят попа и през селата
Орехово и Лилково го подкарват за Тъмръш. Без свещенически одежди, със завита на
главата му кърпа като чалма, с вързани ръце, бос, той пристига в седалището на Ахмед
ага. Там докато трима българи се опитват да обяснят на агата случая, местните помаци
го пребиват от бой, твърдо убедени, че попът е „комита”. За да откупи живота си,
свещеник Згуровски трябва да продаде голяма част от имуществото си. До края на
дните си, той носи последиците от побоя в Тъмръш, тъй като пръстите на едната му
ръка са счупени и десницата му остава свита и неподвижна. Но има и друго – след тези
премеждия жена му се поболява и скоро умира, като оставя попа вдовец с три
невръстни деца (ТДА - См, ф. 97к, оп.1, а.е.28, л.40-41, 43-44; Пенчев 1999: 26-27).

 Свещеник Васил Згуровски посреща Освободителната руско-турска война с
възторг. Скоро той полага основите на новото местно самоуправление, подпомогнат от
своите братя, също будни и начетени хора. Поп Васил има заслуга и за съграждането
на първата училищна сграда в Малево през 1879 г. Заедно със стареите разпределя
между жителите доставката на строителните материали, както и самата работа по
изграждането на този храм на науката (ТДА - См, ф. 467к, оп.1, а.е.39, л.35; Георгиев
2009: 128).

 В създадената през 1878 г. Рупчоска околия, поп Васил единодушно е посочен за
архиерейски наместник и за околийски училищен инспектор. Яхнал своя кон, той
редовно прави инспекциите си из околията. Винаги е въоръжен, за да запази при нужда
подвижната канцелария – архива, намираща се в козинявите дисаги, увиснали на
самара (Дечов 1936: 124-125; ТДА - См, ф. 467к, оп.1, а.е.39, л.35).

 Къщата му в Малево е място, където често намират храна и подслон дейците,
борещи се за обединение на разпокъсаните български земи. В неговия дом има една
одая за тайни срещи, която стои винаги заключена. Васил Згуровски е крупна фигура в
Рупчос, взема активно участие в Съединението, както и в бързо набиращото скорост
македоно-одринско революционно движение в Средните Родопи (Дамянов 1990: 7).

 Макар да води борба за седалището на околията със своя приятел Васил Дечов
от Чепеларе, той никога не си служи с непозволени средства. Ако се бе поддал на
чепеларци в тяхната десетгодишна „война” с Долни Рупчос, при това само да запази
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неутралитет, би спечелил много в своята кариера. Но той не е нито сребролюбец,
нито властолюбец и затова остава докрай непреклонен. Това признава и самият Дечов,
който се удивлява от този скромен и корав рупец (Дечов 1936: 99; ТДА - См, ф. 467к,
оп.1, а.е.35, л.11; а.е.39, л.35).

 За своята народополезна дейност преди Освобождението отец Васил Згуровски
е признат за поборник и му се издава свидетелство, подписано от кметовете на Хвойна,
Орехово, Лилково и Малево, както и от тридесет и двама първенци от същите села.
Същото е заверено от Рупчоския околийски началник през 1891 г. Същата година
свещеник Згуровски се обръща с молба към Министъра на просвещението за
съдействие и помощ, за да осигури образование на синовете си. В прошението си
свещенослужителят заявява, че едвам се препитава с приходите от малочислената
малевска енория, състояща се само от 70 къщи. В резултат учителският съвет на
Ореховското трикласно училище решава да отпусне 50 лева временна помощ на
големия му син, ученик във ІІ клас (ТДА - См, ф. 97к, оп.1, а.е.28, л.40-41, 43-44;
Георгиев 2009: 153-154).

 Свещеник Згуровски усърдно ръководи църковните дела в Малевската енория.
През 1899 г. той завежда Регистъра за раждания и кръщения, Регистъра за венчавките
и Регистъра на починалите. Тези дневници са безпристрастен съдник на основните
демографски процеси в селището за един близо стогодишен период. Под пряко
настойничество и застъпничество на поп Васил в селското землище през първото
десетилетие на ХХ в. са съградени два параклиса – „Успение на Св. Богородица”
(Медена черква – 1903 г.) и „Св. Влас” – 1910 г. (ТДА - Пв, ф. 67к, оп.3, а.е.248, л.35;
ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.77).

 До последния си ден свещеник Васил Ат. Згуровски е на своя пост.
Многозаслужилият просветител и духовен пастир доживява до 1915 г. В знак на
синовна признателност и преклонение пред неговото дело съселяните му го погребват
до абсидата на храма, в църковния двор.

 След смъртта му малевската енория остава вакантна. Първоначално се
обслужва от ореховския свещеник Илия Ангелов и от отец Иван Талев от село Хвойна.
В края на 1917 г. в селото идва свещеник Димо Цивков (българин от Македония), но
след три годишна служба напуска енорията си (Георгиев 2009: 138).

 На 12 юни 1922 г. в храма „Св. Марина” в Пловдив митрополит Максим
ръкополага втория малевски свещеник Костадин Ангелов Станчовски. Той е роден
през 1876 г. в средно заможно селско семейство. Първоначално учи в родното си село,
а през 1893 г. завършва трикласното училище в село Орехово. Бъдещият
свещенослужител има богата трудова биография. Най-напред започва работа като
словослагател в печатницата на Драган Манчов в Пловдив, след това е секретар-
бирник последователно в селата Чаушово (дн. Добростан), Малево и Пашмакли (дн. гр.
Смолян). През 1920 г. постъпва на държавна длъжност в Техническия участък в с.
Хвойна, където отначало е иконом-касиер, а по-късно архивар-регистратор и домакин
(ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.15; Личен архив свещ. К. А. С.2003).

2003 В Личния архив на свещ. К. А. Станчовски се намират различни документи, отразяващи
неговия личен, професионален или обществен път. В семейната библия са записани данни за
родословието на свещеника и неговите наследници, както и копие от писмения акт, който е
положен в основите на новото жилище. Той е събрал и подвързал цялата преписка по
внасянето на суми за постройката на чешма-паметник за падналите във войните малевци
(1932-1935). Съхранил е за поколенията Протоколната книга на пунктовото свещеническо
братство в селата Хвойна и Чепеларе (1926-1935), както и „Плана-скица” за благолепието
(украса и ремонт) на храм „Св. Възнесение Христово” (1939). Стриктно води и домашна
библиотечна книга с осем разчертани колони и вписани в нея общо 206 книги. Заедно с това
свещеник Станчовски е запазил и много копия от свои писма до различни лица или институции.
Благодарение на Мария К. Станчовска (снаха на свещеника) аз имах възможността през 2005 г.
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 Междувременно имайки силно желание да служи на Светата православна
църква, както сам твърди, Костадин Станчовски постъпва в свещеническото училище
при Бачковския манастир. През 1911 – 1912 г. завършва успешно първата учебна
година и започва втори курс, но поради мобилизацията за Балканската война, той
прекъсва учението си и постъпва в редовете на войската,  за „да изпълни своя дълг и
към татковината си” (ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.5-6). През 1913 г. е на път да
осъществи своето твърдо желание да се ръкоположи, като стане свещеник в
новопокръстеното село Чукуркьой (дн. Забърдо), но последвалите събития и
връщането на ходжите там, осуетяват плановете на Станчовски.

 Все пак – макар и на 46 годишна възраст, и глава на осемчленно семейство –
Костадин Станчовски успява да осъществи своя блян през 1922 г., когато заема
свободната свещеническа длъжност в родното си село. Освен Малево, неговата малка
енория включва и съседното село Сафтъще (от 1934 г. Владиково, дн. Студенец), в
което се установяват малевци след изселването на българомохамеданите през 1914 г.
(ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.15).

 В продължение на две десетилетия свещеник Станчовски служи на
Източноправославната църква и на своите съселяни. С присъщата си енергичност и
усет към новото той се старае да просвещава непрекъснато своите енориаши, да ги
приучи на уважение към предците, да укрепи авторитета на църквата. Изрядно
водените от него регистри, входящи и изходящи дневници, както и писмата, написани с
красивия му калиграфски почерк, са истинско попадение за историка в наши дни. Днес
те съставляват основния масив документи за малевската църква, съхранявани в
Държавния архив (ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.1-294; а.е.2, л.1-460; а.е.3, л.1-410).
Не случайно именно Станчовски е избран за секретар-протоколист на пунктовото
свещеническо братство в района на селата Хвойна и Чепеларе (обхващащ по-голямата
част от Рупчос). Всички протоколи от събранията на свещенослужителите за периода
1926 – 1935 г. са оформени от малевския свещеник (Личен архив свещ. К. А. С.).

 Отец Станчовски полага основите на архив и библиотека с религиозна
литература към църквата, като голяма част от книгите са подарени лично от него. Той
оставя на съхранение там и подробна „план-скица” за ремонта и украсата на църквата.
Фактически това е един стратегически план за следващите десетилетия, който включва
всички дейности, без които не може нормално да функционира институцията – ремонт и
украса на интериора и екстериора на храма, набавяне на необходимите за ритуала
свещенически одежди и църковна утвар, изграждане на нови църковни параклиси в
околностите на селището, както и съответните план-сметки за целта (Личен архив
свещ. К. А. С.).

 През 1933 г. към църквата е създадено благотворително християнско братство
„Св. Дух”. Председател е енорийският свещеник, който изнася редовно сказки пред
членовете. Целта е тази благотворителна организация е да подпомага с парични
средства и хранителни продукти крайно бедни семейства в селото и безплатната
ученическа трапезария (ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.2, л.375, 422).

 В личен и в обществен план отец Костадин е отворен винаги към новото, към
модерното, той не се изолира от обществения прогрес, а върви в крак с него.
Свидетелство за това е, че още през 1924 г. църковното настоятелство в Малево
записва 60 дяла на електрическата централа „Въча”. През 1941 г. „Св. Възнесение
Господне” е една от първите електрифицирани църкви в Рупчос. Станчовски е един от
първите малевци, станали частни членове на електроцентралата (ТДА - См, ф. 126к,
оп.1, а.е.1, л.78; а.е.2, л.81). Затова съвсем логичен е и фактът, че той закупува първия
радиоапарат в селото2004.

 Костадин Станчовски развива активна обществена дейност. През януари 1909 г.

да се запозная с повечето документи от този личен архив. Тук е мястото да изкажа своята
признателност за родолюбивия жест на баба Мария и да се поклоня пред нейната памет.
2004 Инф. Мария Костадинова Станчовска, 82 год. (2005)
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той е между основателите на читалище „Отец Паисий”. Малко по-късно е избран за
библиотекар, след това е дългогодишен секретар-касиер, а също и подпредседател на
читалищното настоятелство. Член е на настоятелството на основно училище „Христо
Ботев”, а в началото на 30-те год. става и общински съветник (Прот. книга ч-ще 1910: 1-
4, 1911: 6, 1929: 43, 1931: 47; ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.125, 153; а.е.2, л.269, 361,
422).

 Според специалния Закон за горите в Станимашка околия ползването им се
разрешава само, ако те са кооперирани, затова през 20-те години в Малево се създават
две горски кооперации. През 1925 г. свещеник Станчовски е между основателите на
Горовладелската производителна кооперация „Голина”, а след това години наред е
преизбиран в нейния контролен съвет. Заедно с това е член и секретар на
управителния съвет на Трудовата горскопроизводителна кооперация „Трудолюбие”
(ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.2, л.269; ф. 138к, оп.5, а.е.29, л.3-4, 22, 54).

 По негова инициатива през 1932 г. е отправена покана и свикано събрание на
представители на общината, църквата, училището, читалището и двете кооперации за
вземане на решение за постройка на чешма-паметник в памет на загиналите във
войните малевци. Събранието избира тричленен комитет начело със свещеника, който
има грижата да събере нужната сума от институции и частни лица. На следващата
година със събраните средства в църковния двор е издигната чешмата паметник
(Личен архив свещ. К. А. С.). Главната заслуга за това е на енорийския свещеник.

 В края на 1942 г. идва времето, когато по разпореждане на Светия синод, отец
Костадин трябва да предаде своята обязаност и грижа за паството на младия свещеник
Илия Запрянов (ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1, л.278-280). На 66 години той получава
заслужена почивка, но не се отказва от служение и винаги е в услуга на своя по-млад
събрат.

 Станчовският поп – както го наричат неговите съселяни, притежава едно рядко за
българите качество – чувството за отговорност пред историята. Той е един от тези,
които опровергават думите на Николай Хайтов, че „нашенците галят бумажките,
пописват „церовите книги” и вереседжийски тефтери, но за летопис ги няма” (Хайтов
1958:30). В духа на някогашните приписки отец Костадин записва в семейната библия
(изд. 1925 г.) родословието си. Пак там дава кратки данни за местоположението на
старата им къща, която е отчуждена от общината. Чувството за историзъм заговорва в
него, съобщавайки датата, когато е поставен основния камък на новия дом, под който е
оставен писмен акт и стъкло със светена вода. Ето и самия текст, който се цитира без
съкращения:

 „Днес 1 септемврий 1943 година, село Малево, Асеновградска околия, се
състави настоящия акт върху следното: Семейството на свещ. Костадин Ангелов
Станчовски на днешна дата постави основния камък на нов дом (жилище).
Досегашното му жилище се отчуждава за постройка на мястото му обществено
здание: „основно народно училище”.

 Численият състав на семейството е 5-членен, а именно – глава на
семейството: свещ. Костадин – 67 год., негова съпруга: презвитера Яна – 62 год.,
негов син: Ангел – 26 год., негова снаха: Мария – 22 год. и негов внук: Костадин – 3
години.

 На 28. VІІІ. с. г. се помина негово Величество цар Борис ІІІ. От същата дата
царския престол се зае от неговия малолетен наследник Цар Симеон ІІ.

 Център на общината е с. Орехово. Селото Малево се управлява от Кметския
наместник Ангел Иванов Червенаков (зет на свещ. Костадин). Досегашният
свещеник Костадин от 1. І. 1943 г. е пенсионер, а негов заместник в енорията е
свещ. Илия Н. Запрянов.

 Майстори-зидари при поставяне на основния камък са братя Христо и Борис
Василеви Вулджеви – жители от същото село.

 Домакин: свещеник К. А. Станчовски” (Личен архив свещ. К. А. С.).
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 Този сравнително кратък текст представлява моментна снимка на едно
семейство във важен за него период, на някои селски фактори в едно населено място
(кмет, свещеник, майстори-зидари), както и на българската държавност към дата 1
септември 1943 г.

 Свещеник Станчовски има и своя домашна „библиотечна книга” с вписани в нея
206 заглавия. Воден от чувство за дълг пред идните поколения, в края на своя жизнен
път той дава кратки автобиографични бележки за времето, през което е събирал тези
книги (Личен архив свещ.  К.  А.  С.).  Може само да се съжалява,  че не е запазена в
архивата на църквата неговата пространна автобиография, от която вероятно биха се
запълнили още бели петна в новата история на селището и района.

 В духа на старите приписки са и две бележки, оставени от отец Костадин през
1958 г. при подвързването на книгата „Неделник” или „Софроние”. В едната той
споменава, че младият свещеник му е възложил да подшие и подвърже църковната
старина, намираща се в твърде окаяно положение, но за жалост липсват първите ù два
листа. Във втората „важна вспомагателна бележка” разкрива предназначението на
книгата – именно от нея старият енорийски свещеник Васил Згуровски е чел всички
неделни и празнични проповеди. По нататък осведомява читателя какви са били
задачите на учениците при обслужването на олтара по време на празничните литургии,
как те са се редували при четенето на светия апостол под надзора на учителите,
съобщава имената на старите църковни певци и учители и пр. („Неделник”). Тези факти
от следосвобожденския период имат наистина важно значение за местната история и
култура. Защо няма повече такива будни умове у нас, които биха улеснили много
задачата на бъдещия изследовател...

 Заслугите на свещеник Станчовски към неговите енориаши и църква са оценени
подобаващо от българския патриарх Кирил, който през 1961 г. награждава стария
свещенослужител с отличието „протойерей” (Личен архив свещ. К. А. С.).

 Протойерей Костадин Ангелов Станчовски се радва на всеобщо уважение от
събратята си по вяра, съселяните и своето семейство през следващите години. Той
умира през 1965 г. на 89 годишна възраст.

 Третият местен духовен водач е свещеноиконом Илия Николов Запрянов. Той е
роден през 1911 г. в семейството на големия рупски просветител и общественик Никола
Запрянов. Примерът на неговия баща – една от най-обаятелните фигури в Рупчос,
образцов учител и училищен инспектор, човек с висок интелект и морал – несъмнено
оказва влияние на бъдещия свещеник Илия. Първоначално образование завършва в
родното си село, а прогимназия – в село Павелско. Учи една година в гимназията в гр.
Станимака, а след това – в Райковската гимназия, където се и дипломира. По-късно
постъпва в семинарията на Черепишкия манастир, която завършва през 1933 г2005.

 Ръкоположен е за свещеник на 20 октомври 1936 г., в деня, когато почива
неговият баща. Духовното му служение започва в с. Югово, Станимашка околия, където
остава шест години. От 1 януари 1943 г. Илия Запрянов е енорийски свещеник в
родното си село. В Малево, въпреки всички превратности на съдбата, той е неуморно
на поста си в продължение на близо половин век, до края на дните си.

 Успоредно със своята обязаност на духовен пастир, свещеник Запрянов има
редица обществени ангажименти. От 1943 г. е член на читалище „Отец Паисий” – от
протоколната книга е видно, че през 1945 г. е избран за библиотекар, а през 1946 г. – за
подпредседател на читалищното настоятелство. Енорийският свещеник членува и в
Горовладелската производителна кооперация „Голина”. От 1943 до 1945 г. участва в
работата на нейния управителен съвет и изпълнява функциите на касиер-счетоводител
на кооперацията (Прот. книга ч-ще, 1945: 79, 1946: 82; ТДА - См, ф. 126к, оп.1, а.е.1,
л.287-289).

2005 Използвам случая да благодаря на д-р Пламен Н. Запрянов за любезно предоставените ми
материали за неговия дядо – свещеноиконом Илия Запрянов
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 В първите години на „народната” власт дейността на църквата е ограничавана
по всевъзможни начини, а свещенослужителите са заклеймявани публично на
общоселски събрания. Такава е орисията и на малевския свещеник, който по
нареждане на партийния секретар в селото е лишен даже от брашно. На опитите да се
отнеме църковната ливада, поп Илия не мълчи, а се изправя пред Общинския съвет и
смело заявява, че няма да позволи това (Изх. дневник ц-ва, 1950: 43, 1951: 48, 1952:
53).

 През този период свещеник Запрянов започва да събира материали за
историята, бита и културата на своето родно село. Той ходи от къща на къща, среща се
и разговаря с много стари хора. Няколко години по-късно енорийският свещеник е вече
наясно, че събраният материал няма как да бъде публикуван. Времената не са особено
благодатни. Въпреки това записките набъбват всяка година. Те се явяват като
Летописна книга за селото. Авторът разкрива само фактите, самоцелни анализи и
обобщения няма. Местните исторически събития са разгледани през погледа на
обикновения човек. Направен е опит да се очертае душевността и културата на
местните хора, техните вярвания и обичаи. Особен интерес за изследователя
представляват някои спомени и размисли за събития, на които свещеникът е свидетел
(Запрянов 1960: 1-94).

 Непосредствено след 9 септември 1944 г. Малево дава няколко свидни жертви,
както на вътрешния фронт, така и на бойното поле. По този повод поп Илия възкликва:
„Ето от това малко селце колко семейства се зачерниха, колко вдовици и сираци
останаха. Голяма мъка изпитах като енорийски свещеник. Каква утеха можеш да дадеш
в такива трагични случаи, освен със силата на вярата да действаш по-леко да се
изживее непоносимата им мъка” (Запрянов 1960: 57).

 Любопитно за читателя е как се извършва колективизацията в Малево и
конкретно как се създава местното ТКЗС през февруари 1958 г. Заповедта е спусната
„отгоре”, като само за един ден селските стопани са заставени насила да подпишат
заявленията за встъпване в кооперацията. „Само тези, които бяха вънка от селото, се
укриха няколко дни, но щом се прибраха и те станаха членове”. Свещеник Запрянов
обяснява, че малевци не са имали готовност за тази стъпка, че не са били достатъчно
информирани. Той не се срамува да признае пред себе си: „И аз бях един, който се
страхувах, когато подписах, но сега разбирам, че не съм бил прав” (Запрянов 1960: 70-
71).

 Подобна мълчалива съпротива се наблюдава между хората и когато се отваря
кооперативната фурна в селото. Местните жители не са могли да си представят, че ще
„ядат чужд хляб”. Искрено са вярвали, че ще умрат от глад, ако затворят домашните
пещи за хляб, каквито е имало във всяка къща (Запрянов 1960: 71).

 В своя летопис отец Илия Запрянов дава информация и за опитите на
тогавашната местна власт да ограничи ролята на енорийския свещеник при изпълнение
на неговите функции. Под заставката „Малко неприятен поверителен материал”
авторът съобщава, че с нарочно писмо от 5 януари 1971 г. Общинският съвет в
Орехово му забранява да пее на Богоявление, да хвърля кръста в реката и да бие
камбаната по-рано от 5 часа сутринта. Той определя правилно тази забрана като
посегателство върху вярата. За отказа на свещеник Запрянов да се съобрази с
нарежданията, му е съставен акт и постановление за парична глоба (Запрянов 1960:
58). Въпреки предупрежденията и забраните, малевският свещеник не престава през
годините на своето служение да извършва кръщавки на новородени и венчавки на
новобрачни двойки в църквата.

 Отец Илия е известен на млади и стари със своята певческа дарба. Неговият
мощен баритон се чува далече извън стените на божия храм. Извън служебните си
задължения, при всеки удобен случай, той обича да пее. Родопските песни са „в кръвта
му”. Може би тази любов го кара в продължение на години педантично да записва
текстове на народни песни, изпълнявани от неговите най-близки хора, съседи и
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съселяни. Днес техният брой е повече от сто, жалко само че не е успял да ги нотира
(Запрянов 1980: 1-60).

 Свещеноиконом Илия Запрянов официално се пенсионира през 1971 г., но още
две десетилетия той е олицетворение на мъдростта и благородството на духа,
душеприказчик за няколко поколения малевци, наричан от всички с уважителното „Дядо
поп”.

 Почива през есента на 1991 г. Изпратен е с голяма почит до вечното си жилище
от своите енориаши в Малево, митрополит Арсений и много свещеници от
Пловдивската епархия на ден Кръстовден (14.09).

 „Да служиш на своите съселяни!” – това е девизът, който е символ верую на тази
„свещена троица”. В продължение на 120 години (1871-1991) тримата срещат много
препятствия и бури по пътя си,  но остават верни на своята мисия да бъдат
едновременно просветители, духовни наставници и патриоти. Затова независимо от
управлението (турско, румелийско или българско) и времето (демокрация или
тоталитаризъм) енорийският свещеник в родопското село Малево винаги е бил между
най-почитаните, най-уважаваните и най-авторитетни люде в селската общност.
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Асеновградска. Окръжни послания от Светия синод, Митрополията и Архиерейското
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Сн.1. Свещ. Васил Атанасов Згуровски (1840 – 1915)

Сн.2. Протойерей Костадин Ангелов Станчовски (1876 – 1965)
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Сн.3. Свещеноиконом Илия Николов Запрянов (1911 – 1991)
и Протойерей Костадин Станчовски, 1960 г.

Сн.4. Протойерей Костадин Станчовски със семейството си
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Сн.5. Свещеноиконом Илия Запрянов и миряни от Малево
на храмовия празник „Св. Възнесение”, 1975 г
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ПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

б.а. – бележка на автора
БАН – Българска академия на науките
БДК – Българска държавна консерватория
БЗНС – български земеделски народен съюз
БКП – Българска комунистическа партия
БНБ – Българска народна банка
БНТ – Българска национална телевизия
БТА – Българска телеграфна агенция
БЧК – Български червен кръст
в. - вестник
ГДР – Германска демократична република
ГНС – Градски народен съвет
ДТП – Държавно търговско предприятие
ИИИ – Известия на института по история ИИМ-В.Търново – Известия на историческия
музей – Велико Търново
ИМ – Исторически музей
ИМД – Исторически музей-Димитровград
ИМЮИБ – Известия на музеите на Югоизточна България
Кн. – книжка
КПСС – Комунистическа партия на Съветския съюз
МВРНЗ – Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МОЖ – Международна организация на журналистите
МНП – Министерство на народната просвета
МС – Министерски съвет
МФДЖ – Международна федерация на демократичните жени
НБКМ-БИА – Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий” – Български исторически
архив
НЛП – Национал-либерална партия
НС – Народно събрание
ОК – Окръжен комитет
ООН – Организация на обединените нации
ОФ – Отечествен фронт
ПБ – Политическо бюро
РИМ – Регионален исторически музей
РСО – развито социалистическо общество
СБЖ – Съюз на българските журналисти
с.г. – същата година
СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ
Сп – списание
СССР – Съюз на Съветските социалистически републики
ТАСС – Телеграфна агенция на Съветския съюз
ТДА – Териториален държавен архив
ТКЗС – Трудово кооперативно земеделско стопанство
ЦВА – Централен военен архив, Велико Търново
ЦДА – Централен държавен архив, София
ЦК – Централен комитет
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	Установяването на Никола Иванов през 1927 г. в Кърджали бележи повратен момент в живота му. Първоначалната задача на краеведа е да се запазят и  регистрират рудните периметри в региона. Той споделя: ”Бъдещето е на миното дело, а то в Родопите е от своята девственост”. Той ясно разбира, че тази част на Родопите представлява широко поле за изследване и постепенно с голяма любов и ентусиазъм се заема за работа. Владеенето на няколко чужди езика (френски, немски и турски) му дават възможност да разшири дейноста си. В тези години израства като страстен любител на старините в Родопите. С раница на гръб Никола Иванов пресича пътеките на планините и със седмици остава в селата, общува с хората, слуша старинните им предания, записва наименования на местности, катери се по руините на рухналите крепости, рови се в останките на разрушените селища и понякога се залавя с любителски разкопки. Прeдимството на любителя-краевед е, че той е свой сред своите, където все още се предават от деди на внуци родови тайни, които се доверяват не на всеки.
	Първоначално той се насочва към проучване на археологическите обекти в региона. Първите му проучвания са в землището на селата Гледка, сега квартал на гр. Кърджали и Църквица – Джебелско. Във връзка с тази дейност Никола Иванов и Никола Шиваров на 28.Х.1928 г. създават археологическа група за издирване и проучване на недвижимите паметници на културата и за уреждане на окръжен музей. По предложение на Никола Иванов през декември 1929 г. се създава археологическо дружество ”Устра”. В него участвуват известни местни интелектуалци. То организира различни проучвания не само около град Кърджали, но и в районите на Момчилград, Крумовград, Ардино и Златоград. Резултатите от своите проучвания той публикува в местния и централния печат.
	Източните Родопи са област с много богато историческо наследство. През този период вече се чувства голяма нужда от разбулването на тайните от миналото, скрити в легенди и предания. Никола Иванов именно е човекът, който помага за разгадаването на тези исторически тайни от миналото. Не е случайно, че първоначално той се насочва към археологическите старини. Упоритите му археологически дирения скоро се увенчават с успех. Той открива жертвеници и праисторически идоли в Гледка, средновековен християнски храм при Църквица – Джебелско, църкви при Добромирци и Яковица. Известни специалисти-проучватели, идвайки тук, непрекъснато подчертават помощта оказана им от тукашния краевед Никола Иванов – Брадата. По стъпките на този всестранно надарен краевед вървят личности като: Павел Делирадев, проф. Иван Велков, наричащ го “Царят на скалите”, д-р Петър Миятев, Васил Миков, с когото през 1940 г. съвместно посещават уникалните паметници на тракийската култура при селата Равен, Татул и Гледка, а също и Иван Батаклиев. Повратен момент в живота на Никола Иванов се оказва обиколката му из региона с професора-географ от Йенския университет Албрехт Бурхард, когото съпровожда по маршрута Кърджали-Глухар-Дамбъла-Звездел-Пловка-Токачка-Кран-Кирково-Фотиново-Старово-Рогозче-Устрен-Мишевско-Кърджали. С тази обиколка от месец юли 1928 г. краеведът затвърдява идеята си за комплексно изучаване на този район.
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