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ОСТАРЯВАНЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА  
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В КРАЯ НА XIX – 

ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
Ивелина Ефтимова 

AGING AND MODERNIZATION IN BULGARIAN 
SOCIETY AT THE END OF THE 19TH AND THE FIRST 

HALF OF THE 20TH CENTURY
Ivelina Eftimova 

The article examines the changes in the status of the adults at the end of the19th and 
the first half of the 20th century – a time of modernization and changes in Bulgarian society. 
The well-known modernization theory of aging is used, according to which in the transition 
from traditional to modern society the status of the elderly decreases. The first part of the 
text highlights the problems related to the social structure, demographic transition and the 
impact they have on the family model. The second part deals with the emergence of the 
elderly homes – something new for Bulgaria. All the above facts confirm the irreversible 
decline of the status of adults in the transition to modernity.

Остаряването от една страна е биологичен, а от друга социален и 
психологически процес, който пряко зависи от средата, в която се случ-
ва. Когато става дума за индивидуалното остаряване, определящи са 
множество фактори като материалните възможности, загрижеността на 
семейството и роднините, ежедневните контакти с приятели и съседи, 
които създават чувство на спокойствие и значимост и са необходими за 
доброто здравословно състояние1 и т. нар. успешно стареене2. Всичко 
това се случва в конкретна социална среда, предпоставена от съответ-
ните исторически условия.

1 Silverstein, M., R. Giarrusso. Aging Individuals, Families, and Societies: Micro – 
Meso – Macro Linkages in the Life Course. – Settersten, Jr., Richard A., Jacqueline L. 
Angel (eds.). Handbook of Sociology of Aging. New York: Springer, 2012, 35. 

2 Katz, S. Busy Bodies: Activity, Aging, and the Management of Everyday Life. – 
Journal of Aging Studies, Vol. 14, 135 – 152.
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Краят на XIX – първата половина на XX век е период, в който Бъл-
гария се реализира като независима държава, паралелно с процесите на 
модернизация и индустриализация. Как това се отразява на остаряване-
то, което е част от личния, интимен свят на хората? Как и по какъв на-
чин се повлияват основните общности – семейни и извънсемейни, чрез 
които се реализират отделните индивиди? Това са основните въпроси, 
на които настоящата статия ще се опита да отговори, като акцентира 
върху: 1. взаимоотношението между промените в социалната структу-
ра, демографските промени (т. нар. „демографски преход“) и семейния 
модел; 2. появата на новата за България институция – старопиталищата. 
За целта се взема предвид т. нар. модернизационната теория за оста-
ряването, която задава основните посоки, в които се търсят причините 
за промените в статуса на възрастните хора в прехода от традиционната 
култура към съвременността. 

Модернизационната теория, свързана с възрастта и остаряване-
то се развива и оформя с работата на социолозите в полето на социал-
ната геронтология. Разработена е през 1972 г. от Доналд Коугил и Ло-
уел Холмс3, които защитават идеята, че с модернизацията обществата, 
основани на земеделско и занаятчийско производство в рамките на се-
мейно-родствената група, преминават към преобладаващо индустриа-
лизирани форми на работа, с което статуса на възрастните спада значи-
телно. Две години по-късно, Коугил доразработва модернизационната 
теория, като обобщава кои са ключовите фактори, на които се дължи 
намаляването на статуса на възрастните, а именно: 1) приложението 
на модерните технологии в икономиката и медицината; 2) урбаниза-
цията и 3) образованието4. Той изяснява как урбанизацията, заедно с 
образованието, медицинското обслужване и технологиите, подкопават 
статуса на възрастните. В повечето от т. нар. традиционни култури, ста-
рите хора се ползват с огромен респект заради опита и уменията, кои-
то са натрупали. Те имат много висока позиция и играят важна роля в 
разширеното семейство и традиционните форми на производство, но 
е ясно забележимо, че в модерния свят положението им е доста по-
различно. В следствие на непрекъснатата тенденция към увеличаване 
на продължителността на живота, възрастните хора стават все по-мно-

3 Cowgill, D. O, L. D. Holmes (ed.). Aging and modernization. New York: Appleton-
Century-Crofts, 1972. 

4 Cowgill, D. O. The Aging of Populations and Societies. – The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science. Vol. 415, Political Consequence of 
Aging (Sep., 1974), Published by: Sage Publications, Inc.,1 – 18. 

Ивелина Ефтимова



13

гобройни, обаче възможностите им за работа са ограничени, особено 
след навършване на пенсионна възраст. Нещо повече, Коугил обръща 
внимание, че с бързото развитие на технологиите, младите получават 
по-висок образователен ценз, което им дава достъп до по-високо плате-
ни позиции и желани работни места. Иначе казано, мъдростта на стари-
те в съвременността е нещо, което се приема за отживелица, загубила 
своята практическа стойност.5 Ако обаче се преразгледа внимателно 
начина, по който социалните промени, свързани с модернизацията, 
се отразяват върху старите хора в неиндустриалните общества, става 
ясно, че подобна промяна не е задължителна. Етнографските данни от 
различни култури показват, че промените в статуса са неизбежни, но 
и че са далеч по-комплексни, за да бъдат обяснени само с модерниза-
ционната теория.6 

Влиянието на промените в социалната структура 
и т. нар. „демографски преход“ върху семейния 
модел 

Модернизацията е пряко свързана с промяната в технологията на 
производство, което провокира промени в социалната структура като 
цяло. Оформянето на работническа класа изисква решаването на мно-
гобройни проблеми, свързани основно със заплащането, продължител-
ността на работния ден, женския и детския труд, осигуровките – здрав-
ни и пенсионни.

Макар и доста скромно, трудовото законодателство, и в частност 
пенсионното, започва да се реализира от средата на XIX век в най-раз-
витите държави.7 Този процес е в пряка връзка с нуждите и особености-
те в конкретните западноевропейски държави.8 В България, въпреки 

5 Foner, N. Age and Social Change. – Kerthzer, D. I., J. Keith (eds.). Age and 
Anthropological Theory. Cornell University Press, New York, 1984, p. 197. 

6 Foner, N. Age and Social Change, p. 197.
7 Беров, Л. Стопанска история. Икономическо развитие на света от 

древността до наши дни. С., 1994, 285 – 287. (Berov, L. Stopanska istoriya. 
Ikonomichesko razvitie na sveta ot drevnostta do nashi dni. S., 1994, 285 – 287).

8 Например, в Белгия през 1851 г. се създава Пенсионна каса, която малко по-
късно (1865 г.) се трансформира във Всеобща спестовна каса за взаимно пенсионно 
осигуряване; в Англия началото на обществените осигуровки се поставя през 70-
те години на XIX век, а във Франция, макар да има практика от 1673 г. в резултат 
на програмата ма Колбер, за подпомагане на моряците при старост, заболяване и 
инвалидност, общ закон за пенсионното осигуряване се изготвя по-късно, като в 

Остаряването и модернизацията в българското общество в края на XIX...
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посоката на капиталистическо развитие на стопанството и икономиката 
ѝ, след Освобождението през 1878 г, наченки на трудово законодател-
ство се появяват от 1905 г.9 Осигуровките и пенсиите (за злополука, бо-
лест, майчинство, инвалидност, безработица, старост и пр.) са въведени 
като задължителни от държавата, отделно от частните.10

По-осезаемо развитие и обхват, социалното законодателство по-
лучава след войните, особено с приемането на закона за обществени-
те осигуровки, на 25 март 1924 г. от правителството на Сговора, наче-
ло с Александър Цанков. Групата на задължително осигурените лица 
включва работниците и служещите в държавни, обществени и частни 
заведения и предприятия. Доброволно осигуряващи са самостоятелни-
те занаятчии, земеделци, търговци и хората със свободни професии. 
Средствата се покриват с трипартитни вноски от осигурените, работо-
дателите и държавата (по 1/3 от всеки). Пенсия за старост се получава 
след внасянето на определените вноски в продължение на 1040 седми-
ци. С известни изменения и допълнения, в следствие на поети между-
народни ангажименти, този закон действа до Втората световна война.11 

Пряка връзка с възрастните хора и старопиталищата има и по-
късно приетата Наредба-Закон за обществено подпомагане от 20 но-
ември 1934 г. С нея се насърчава създаването на различни обществе-
ни заведения – детски домове и ясли, сиропиталища, старопиталища 
и старчески домове, трапезарии и др. Източникът на доходите за този 
фонд е ежегодната вноска на еднодневния доход на всички граждани и 
юридически лица в страната.12 

Пенсиите за старост, както и старопиталищата в началото на раз-
глеждания период са почти непознати явления за българското обще-
ство. Това се дължи най-вече на консервативността на българското се-
мейство, устойчивостта в поминъка и бавните промени в социалната 
структура като цяло. 

До Балканските войни в цялата страна преобладават дребните 
собственици. Земеделците и дребните занаятчии и търговци разчитат 

началото, от 1894 г. е приет такъв само за миньорите. – Беров, Л. Стопанска история, 
с. 287. (Berov, L. Stopanska istoriya., p. 287).

9 Беров, Л. Стопанска история, с. 418. (Berov, L. Stopanska istoriya., p. 418). 
10 Даскалов, Р. Българското общество (1878 – 1939). Население. Общество. 

Култура. Т. 2, С., 2005, 306 – 307. (Daskalov, R. Balgarskoto obshtestvo (1878 – 1939). 
Naselenie. Obshtestvo. Kultura, T. 2, S., 2005, 306 – 307).

11 Даскалов, Р. Българското общество, с. 309. (Daskalov, R. Balgarskoto ob-
shtestvo, p. 309).

12 Даскалов, Р. Българското общество, 310 – 311. (Daskalov, R. Balgarskoto ob-
shtestvo, 310 – 311).

Ивелина Ефтимова
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предимно на труда на членовете на собствените си семейства. С из-
вестни изключения се наемат чираци, калфи и помощници в моментите 
на усилена селскостопанска дейност. В общи линии това се отнася и 
за средно заможните собственици, при които личното участие на соб-
ственика и семейството му в производствения процес е в основата на 
прехраната, без това да изключва наемането на работници.13 

Факт е, че до 1944 г. селското стопанство на България е крайно 
примитивно, едно от най-изостаналите в Европа. Повечето от селските 
домакинства са самозадоволяващи се и почти не познават селскосто-
панската техника (с изключение на някои райони в Добруджа), а полив-
ното земеделие обхваща едва около 0,7 – 0,8% от обработваемата площ. 
Основната причина за това се корени именно в социалната структура 
на българското село, в което огромен дял имат дребните собственици, 
притежаващи от 20 до 40 дка земя. Към това е интересно да се поглед-
не към една, скрита от общата статистика тенденция, че голяма част 
от домакинствата (около 250 – 300 000) с имоти от 5 до 15 дка, докъм 
средата на 40-те години категорично прекъсват връзката си със земя-
та. Това е продължителен процес, който започва със заминаването на 
работоспособните мъже в градовете (или мините, жп строежи и т. н.), 
където по-късно изтеглят семействата си. До тогава жените, децата и 
старите хора, с намеса на мъжете само в активните сезонни дейности, 
се грижат за земята, без да се опитват да повишат качеството и/или 
количеството на добива.14 Всичко това съхранява взаимоотношенията 
между поколенията вътре в семейството, което е в основата на бавната 
промяна в статуса на възрастните. 

Въпреки че едрите земевладелци, индустриално-търговско-бан-
керската буржоазия, интелигенцията, служещите и увеличаващия се 
брой индустриални работници, живеещи в градовете или околиите им, 
са поставени в различни условия според сферата си на дейност и про-
изтичащите от това различия в общественото положение, семействата 
им не се отличават от наложилия се през годините модел.

Българското традиционно семейство, без да се коментира подроб-
но формата му – нуклеарна или сложно-съставна – е патрилинейно и 
патрилокално. Въпреки безспорната патрилинеарност, кръвното род-

13 История на България, Т. 8, София, 1999, 50 – 53. (Istoriya na Balgariya, T. 8, 
Sofia, 1999, 50 – 53).

14 Мигев, В. Из аграрната история на България. – Саздов, Д. и др. Проблеми на 
новата и най-новата стопанска и културна история. София, 1992, 239 – 240. (Migev, 
V. Iz agrarnata istoriya na Balgariya. – Sazdov, D. i dr. Problemi na novata i naj-novata 
stopanska i kulturna istoriya. Sofia, 1992, 239 – 240).
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ство15 се отчита и по майчина, и по бащина линия. В края на XIX век 
съществуват две основни групи семейства, които се определят според 
тяхната социална структура. Това са големите семейни обединения, из-
вестни като задруги, и малките индивидуални семейства. Първите се 
характеризират с колективната собственост върху имота, средствата за 
производство, общия труд и потребление, морално единство, което се 
изразява с общото родово име, родовите празници, родовата екзогамия 
и т. н. Обикновено обхващат от четири до шест поколения, свързани с 
родство по права и странична бащина линия. Малкото индивидуално 
семейство, от своя страна, се основава върху частната собственост на 
бащата върху семейното имущество. Може да се каже, че индивидуал-
ното семейство се налага като типична семейна структура в районите 
с развити стоково-парични отношения, докато задружните семейства 
преобладават в планинските местности, особено в Западна България.16

След Освобождението въз основа на преброяванията на населе-
нието, колкото и непълни или неточни да са, може да се пресъздаде 
една по-пълна и конкретна картина относно големината на семейства-
та. Първите статистически данни за броя и състава на населението в 
България са от преброяването на 1 януари 1881 г.17 

Относителният брой на членовете в едно домакинство показва 
каква би могла да бъде структурата на семейството. Тук следва да се 
направи и едно уточнение за това какво се обозначава с термина „до-
макинство“ и по какво се различава от семейството. Самото понятие 
домакинство включва всички лица, които живеят, работят и се хранят 
заедно, като не е задължително да имат роднинска връзка помежду си. 
В състава му влизат и слугите, чираците, калфите, работниците, квар-
тирантите. В този случай домакинството според Д. Балевски може да се 
определи като: техническа (с нейна помощ се организират и провеждат 
преброяванията), потребителска, производствена и възпитателна еди-

15 Освен кръвното родство обичайното право различава и родство по сватовство, 
кумство и побратимство. Вж. Георгиева, И. Родствени връзки и роднински названия. – 
Българска народна култура. София, 1981, 228 – 234. (Georgieva, I., Rodstveni vrazki i 
rodninski nazvania. – Balgarska narodna kultura, Sofia, 1981, 228 – 234).

16 Пешева, Р. Структура на семейството и рода в България в края на XIX 
и началото на XX век. – ИЕИМ, 1965, VIII, 107 – 116. (Pesheva, R. Struktura na se-
meystvoto i roda v Balgariya v kraya na XIX i nachaloto na XX vek. – IEIM, 1965, VIII, 
107 – 116).

17 Сарафов, М. К. Населението в градовете Русе, Варна и Шумен. – ПСпБКД, 3, 
1882, 20 – 59. (Sarafov, M. K. Naselenieto v gradovete Ruse, Varna i Shumen. – PSpBKD, 
3, 1882, 20 – 59).
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ница18. Тъй като използването на наемна работна ръка е спорадично, 
то данните от преброяванията биха могли да считат, че са показателни 
всъщност за броя на членовете на едно семейство.

Например, домакинствата с повече от 10 членове, според пре-
брояването от 1 януари 1888 г., възлизат на 7,6% от общия брой на 
домакинствата в страната; 7,3% – според преброяването на 1 януари 
1893 г.; 4,7% – според данните от 31 декември 1900 г.19 А ако се вземат 
за пример домакинствата с повече от 25 души, които по числен състав 
най-много се приближават до задругата, то относителният им дял през 
1900 г. е едва 0,03%. Тук трябва да се има предвид, че те са локализира-
ни основно в Софийски, Кюстендилски и Плевенски окръг20. 

Недвусмислена и ясна представа за прехода от голямо, неделено 
(разширено) семейство към индивидуалното (нуклеарно) семейство в 
Кюстендилско, един от посочените райони с най-голям брой домакин-
ства с повече от десет члена, предлага Екатерина Керемидарска21. Въз 
основа на обстойно дългогодишно теренно етнографско проучване в 
Кюстендилско, включвайки исторически, правни, икономически, де-
мографски др. изследвания, тя проследява съществените изменения, 
които търпи семейната институция за периода от преди Освобождение-
то до Втората световна война. Предвид природно-географските особе-
ности на района, селата са разделени на планински, полупланински и 
полски. Надморската височина е съществен фактор както за поминъка, 
така и за структурата на семейството, за семейните и извънсемейните 
взаимоотношения. Данните повтарят по-горе представената статисти-
ка и изводи, а именно, че големите домакинства с над 10 членове са 
позиционирани в планинските, в по-малка степен в полупланинските 
и изключително ограничено в полските села22. Изследването потвърж-

18 Балевски, Д. Домакинството като единица при преброяванията на населението 
в България (1900 – 1975). – Статистика, 4, 1979, 16 – 17. (Balevski, D. Domakinstvoto 
kato edinitsa pri prebroyavaniyata na naselenieto v Balgariya (1900 – 1975). – Statistika, 4, 
1979, 16 – 17).

19 Георгиев, Г. Освобождението и етнокултурното развитие на българския 
народ (1877 – 1900). С., 1979, с. 72. (Georgiev, G. Osvobozhdenieto i etnokulturnoto raz-
vitie na balgarskiya narod (1877 – 1900). S., 1979, p. 72).

20 Георгиев, Г. Освобождението и етнокултурното развитие на българския 
народ, с. 72. (Georgiev, G. Osvobozhdenieto i etnokulturnoto razvitie na balgarskiya 
narod, p. 72).

21 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско. Кюстендил, 2005. 
(Keremidarska, E. Praznik i delink v Kyustendilsko. Kyustendil, 2005).

22 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, с. 55 (Keremidarska, 
E. Praznik i delink v Kyustendilsko, p. 55).
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дава, че в края на 40-те години на XX век голямото (3 – 4 съпружески 
двойки с техните деца) и средно (двама съпрузи, децата им и някои от 
родителите на съпрузите)23 семейство се трансформират в малко инди-
видуално нуклеарно семейство.24 Основната причина за това се корени 
в сблъсъка между традиционните нравствени норми на солидарност, 
взаимопомощ и обща отговорност и частните собственически интере-
си. Обичайно те са в основата на всички семейни конфликти, защото 
всяко отделно семейство в състава на голямото е потенциален владетел 
на имота.25 

Така или иначе, близките роднински връзки, които се създават в 
разширените или сложни семейни структури, създават впечатлението 
за реалното преобладаване на задружни семейства, но резултатите от 
преброяванията и относителният дял на членовете на отделните дома-
кинства след Освобождението показват една малко по-различна карти-
на. Голямото неделено семейство в Средна Западна България е желан, 
но рядко постижим модел. Като идеология той влияе върху целия жи-
вот на домакинството – стопанските отношения, брачните стратегии и 
култово-ритуалната дейност26. Точно тези явни и свойствени за българ-
ското семейство връзки, са в основата на възпитанието на чувството на 
уважение, загриженост и отговорност към възрастните членове, вклю-
чително и към тези, които поради физически или психически причини, 
не са в състояние сами да се обслужват. 

Демографските данни показват не само преобладаващата форма 
на семейство, но и още нещо, особено важно за разглеждания период, 
което е показател за преминаването от традиционно към съвременно 
общество, а именно – необратимият процес на застаряване на населе-
нието. Това явление, известно като „демографски преход“, е разрабо-
тено от френския демограф А. Ландри и разкрива връзката между об-
щественото развитие и демографското възпроизводство. Тя онагледява 

23 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, с. 54 (Keremidarska, 
E. Praznik i delink v Kyustendilsko, p. 54).

24 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, с. 187 (Keremidarska, 
E. Praznik i delink v Kyustendilsko, p. 187).

25 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, с. 183 – 184 
(Keremidarska, E. Praznik i delink v Kyustendilsko, p. 183 – 184).

26 Христов, П. Общности и празници. Служби, слави, събори и курбани в 
южнославянското село през първата половина на XX век. С., 2004. (Hristov, P. 
Obshtnosti i praznici. Sluzhbi, slavi, sabori i kurbani v yuzhnoslavyanskoto selo prez par-
vata polovina na XX vek. S., 2004).
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смяната на високите нива на раждаемост и смъртност, характерни за 
традиционните общества, с типичните за съвременните, индустриали-
зирани нации, ниски нива в посочените два показателя – раждаемост и 
смъртност.27 

Сложните, дори наситени с противоречивост, демографски про-
цеси в началото на XX век ясно очертават тенденцията към застарява-
не на населението. През военните години тази посока на развитие се 
превръща в тенденция поради намаляването на раждаемостта и неиз-
бежното увеличаване на смъртността.28 След последвалия „компенса-
ционен“ следвоенен период, с висока брачност и раждаемост, следва 
безвъзвратното понижаване на раждаемостта и сравнително устойчива 
смъртност на фона на повишаване на продължителността на живота.29 

През довоенните години България е на първо място сред европей-
ските държави по коефициента на естествен прираст на населението. 
Това е закономерно следствие от високата раждаемост и относително 
стабилния коефициент на смъртност. Тук трябва да се подчертае, че 
естествения прираст е почти два пъти по-висок при селското население 
в сравнение с градското.30 

Рязката разлика на България с останалите европейски държави по 
отношение на раждаемостта се дължи най-вече на силната семейно-би-
това традиция, която се поддържа донякъде от преобладаващото селско 
население, но като цяло е типична за българите. Данните показват ни-
ски стойности на разводите до войните и след това31, както и нищожно 
нисък процент на извънбрачно родените деца32. Това само по себе си е 
доказателство за съхраняването на традиционното отношение към съз-
даването на семейство и поколение, което има своето важно място в 
живота на хората и в селата, и в градовете.

Социално-икономическата ситуация до войните, както се спомена 
по-горе в текста, помага за запазването на традиционните взаимоотно-
шения вътре в семейството. Обаче тежкото положение, в което изпадат 

27 История на България, Т. 9, с. 32. (Istoriya na Balgariya, T. 9, p. 32).
28 История на България, Т. 8, София, 1999, 50 – 53. (Istoriya na Balgariya, T. 8, 

Sofia, 1999, 50 – 53).
29 История на България, Т. 9, с. 27, 31. (Istoriya na Balgariya, T. 9, p. 27, 31).
30 История на България, Т. 8, 54 – 55. (Istoriya na Balgariya, T. 8, p. 54 – 55).
31 История на България, Т. 8, с. 53. (Istoriya na Balgariya, s. 53).
32 “относителният им дял варира между 98,82% през периода 1921 – 1925 г. и 

97,10% за периода 1936 – 1940 г., и се отглеждат в семейства, формирани в резултат 
именно на реализираните бракове“ Вж.: История на България, Т. 9, с. 30. (Istoriya na 
Balgariya, T. 9, p. 30).
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много хора след войните, възможностите за работа, които предлага ин-
дустриализиращия се град, както и достъпа до образование и за двата 
пола, изгражда поколение, което има възможност да бъде относително 
по-самостоятелно. Например тази самостоятелност може да се изрази 
с личния избор на брачен партньор. Дори и в планинските райони на 
Кюстендилско, където има доста висок процент задружни семейства 
след Освобождението, през 40-те години на XX век традиционните 
норми по отношение родители – деца започват да се променят, защото 
младите имат желание да изградят свой дом и сами да изберат партньо-
ра си33. 

Все пак ниският процент на разводите, както и почти стопроцен-
товите брачно родени деца, свидетелстват за силата на традицията при 
създаването на семейство, без значение от структурата му. При все това, 
видимо се налага масовото увеличаване на контрола на раждаемостта и 
промяна в схващането относно броя на децата (до две или три), които 
семейството трябва да има, като всяка следваща генерация отглежда 
все по-малко деца34.

Нови условия – нови институции за възрастните 
хора. Поява на старопиталищата 

Модернизацията и урбанизацията неминуемо оказват влияние 
върху отношенията вътре в семейството, най-вече между различните 
поколения. Силата на традиционно високия статус на възрастните хора 
се запазва дълго време и като доказателство за това може да се приеме 
късната поява на старопиталищата. Обичайното схващане е, че гри-
жата за старите хора се полага на семействата и роднините им. Спо-
ред българската традицията, неженени/неомъжени остават само онези, 
които са болни, недъгави или обществено опозорени, т. е. възприемани 
и характеризирани с изрази като „нахапана ябълка“, „счупена стом-
на“ и подобни, които показват липса на категорично необходимата за 
патрилинейността, девственост на булката. Това може да се каже, че 
осигурява семейна среда, която е естествената подкрепа за всеки въз-
растен индивид в случай, че има необходимост от такава. Ако липсват 
близки кръвни роднини, то селската общност е тази, която помага. В 

33 Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, с. 183 (Keremidarska, 
E. Praznik i delink v Kyustendilsko, p. 183).

34 История на България, Т. 9, с. 29. (Istoriya na Balgariya, T. 9, p. 29).
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редки случаи, възрастните заедно с всички изпаднали в крайна бедност, 
нищета или невъзможност сами да се обгрижват, се поемат от манасти-
рите, в които има приюти. Те не са много, а православната църква така 
и не успява след Освобождението да запази и укрепи допълнително 
визията си на водеща институция в благотворителността35. 

Първият старчески дом отваря врати в Кюстендил през 1897 г. 
Действията по организацията му започват единадесет години по-рано, 
със създаването на Комитет за основаване на „престарели и неизлечи-
ми болни“, чийто устав е утвърден от МВР. Участието на държавата е 
активно само в началото, след което Кюстендилската окръжна постоян-
на комисия през 1903 г. поема изцяло ангажиментите.36 

Държавата прехвърля грижите за възрастните хора на местната 
власт, която обикновено има много други приоритети и не успява да 
отдели нито средства, нито материален, нито човешки ресурс за реша-
ване на този, очевидно ставащ все по-належащ проблем. Така на пре-
ден план излизат благотворителните дружества и дарителите, които се 
включват и успяват, по един или друг начин, да се справят с трудностите 
и проблемите около изграждането и издръжката на старопиталищата.

Все пак до Първата световна война се създават около 15 старо-
питалища, повечето от които са дело на общинското управление и на 
граждански формации37. Най-големият от тях е известен с името „Всех 
скорбящих радость“ и е дело на енергичните действия на видната об-
щественичка Йорданка Филаретова, останала в българската история 
като една от инициаторките за създаването на Женското благотвори-
телно дружество „Майка“ (1869 г.) в София и първата жена, наградена 
със знака на БЧК. Същото име носи и учреденото, отново по нейна ини-
циатива, заедно с небезизвестните тогава личности, сред които Драго-
витския епископ Йосиф, Марко Балабанов, Григор Начович, Елена д-р 
Брадел и др., на 20 август 1909 г. благотворително дружество, превър-
нало се по-късно във фондация. Основната задача, която си поставя е 
да се построи и подсигури издръжката на дом за бедни, немощни и са-

35 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност. Гражданските 
организации, държавата и институциите за обществени грижи в България 
(1878 – 1939). С., 2009, с. 71. (Nikolova, V., R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. 
Grazhdanskite organizatsii, darzhavata i institutsiite za obshtestveni grizhi v Balgariya 
(1878 – 1939). S., 2009, p. 71).

36 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 74. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost, p. 74).

37 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 73. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost, p. 73).
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мотни старци. Приютът е готов през ноември 1911 г., но е тържествено 
открит по-късно, на 14 септември 1914 г. В него се настаняват 15 бедни 
старци и самата дарителка.38

Йорданка Филаретова дарява всичко, което притежава на благот-
ворителното дружество „Всех скорбящих радость“ с думите: „От лю-
бов и почит към моите най-близки покойници и от състрадание по стра-
дащите по немощ мои еднородни и едноверни братя, аз съм решила да 
пожертвам безвъзвратно всичките си движими и недвижими имоти за 
построяване в гр. София и поддържане за вечни времена на един приют 
за лица престарели, бедни, немощни и недъгави лица от двата пола...“39. 
Дареното имущество не е никак малко и макар желанието ѝ да е ос-
порено от наследниците, то волята ѝ е изпълнена. Превратностите на 
времето скъсяват периода „за вечни времена“ поради не особено дал-
новидното управление и инвестиране на значителните приходи40, които 
има фонда. Световната икономическа криза (1929 – 1934) и общото на-
маление на наемите, законодателно регламентирани, допълнително ли-
шават комитета от немалко средства.41 Злоупотребите са значителни и 
водят до финансови ревизии и намеса на прокуратурата. С имущество 
и капитали за милиони левове и брутен годишен приход от собствени 
начинания за около 1 млн. лева, тази фондация се грижи само за 35 
възрастни, което е повече от показателно как се управлява и до колко 
средствата отиват в посоката, за която са предназначени по волята на 
своята благодетелка. Скандалът е толкова голям, че подначалника на 
отделението за обществени грижи при МВРНЗ пише в доклада си от 13 
декември 1938 г., че ако делата на комитета станат обществено досто-
яние, то те „ще поставят в опасност цялото благотворително дело“. 42

38 Николова, В., Р. Стоянова. Енциклопедия „Дарителството“. Дарителски 
фондове и фондации в България (1878 – 1951). Т. 1, София, 2000, 108 – 110. (Nikolova, 
V., R. Stoyanova. Entsiklopediya “Daritelstvoto“. Daritelski fondove i fondatsii v 
Balgariya (1878 – 1951). T. 1, Sofiya, 2000, 108 – 110).

39 Николова, В., Р. Стоянова. Енциклопедия „Дарителството“, с. 109. 
(Nikolova, V., R. Stoyanova. Entsiklopediya “Daritelstvoto“, p. 109).

40 Например, през 20-те години на XX век приходите достигат 1,3 млн. лв. – 
1,4 млн. лв. годишно, а в приюта живеят 27 – 35 възрастни хора, за издръжката на 
които дружеството изразходва ок. 73 – 123 хил. лв. (1920 – 1924). Вж.: Николова, В., 
Р. Стоянова. Енциклопедия „Дарителството“, 110 – 111. (Nikolova, V., R. Stoyanova. 
Entsiklopediya “Daritelstvoto“, 110 – 111).

41 Николова, В., Р. Стоянова. Енциклопедия „Дарителството“, 110 – 113. 
(Nikolova, V., R. Stoyanova. Entsiklopediya “Daritelstvoto“, 110 – 113).

42 Николова, В., Р. Стоянова. Енциклопедия „Дарителството“, с. 112. (Nikolova, 
V., R. Stoyanova. Entsiklopediya “Daritelstvoto“, p. 112).
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Регламентирането и изясняването на задълженията на държава-
та, местната власт и благотворителните организации, координацията 
помежду им и най-вече финансовата отчетност, са проблеми, които се 
решават на парче и възпрепятстват изграждането на единна целенасо-
чена политика в социалната сфера. Още в самото начало на опитите да 
се уреди такава през 1910 г., се представя проектозакон, който изхожда 
от презумпцията, че след семейството най-силна и логична е връзката 
между членовете на общината, защото те се познават помежду си и 
знаят за проблемите и нуждите си43. 

От посочените по-горе 15 сиропиталища само тези в Кюстендил, 
Присовския манастир и в Чирпан са църковни. Останалите са дело на 
граждански формации, с подкрепата на местната власт и в някои случаи 
на видни духовници. Капацитетът им е малък – между 10 и 20 души, а 
нуждата от материална база, персонал и непрекъснати средства за из-
дръжката на всичко е твърде скъпо начинание.44 

Балканските войни и Първата световна война поставят цялото 
общество пред сериозни изпитания. Сред най-уязвимите са възраст-
ните хора, останали без подкрепата на семействата си. Не случайно в 
пенсионното законодателство се предвижда отпускане на наследствени 
пенсии на семействата на убитите или починали от рани или болест 
военнослужещи45. Наред с вдовиците и сираците, внимание е обърнато 
и на старите родители, които със загубата на синовете си остават без 
единствената възможна подкрепа за старините си. Обективно погледна-
то, сравнително по-скромни са ангажиментите на държавата към вдо-
виците и родителите на загиналите, в сравнение с тези към сираците. 
Усилията на държавата в тази посока са по-скоро да им даде подкрепа 
сами да си осигурят работата и препитанието и само в краен случай да 
бъдат настанявани в приюти.46

Въпреки реално свършеното, което не е малко предвид военно-

43 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 129. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 129).

44 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 81. (Nikolova, V., R. 
Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 81).

45 Петров, Т. Социалният статус на преминаващите в запаса български офицери 
(1878 – 1944). – Известия. Институт за военна история – ГЩ. Военноисторическо 
научно дружество. Т. 66, София, 2000, 24 – 29 (Petrov, T. Sotsialniyat status na premi-
navashtite v zapasa balgarski ofitseri (1878 – 1944). – Izvestiya. Institut za voenna istoriya – 
GSht. Voennoistorichesko nauchno druzhestvo. T. 66, Sofiya, 2000, 24 – 29).

46 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 157. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 157).
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временните условия, както и многобройните проблеми след тях, систе-
матични и всеобхватни законодателни действия за разкриването на ста-
ропиталища и уреждането на пенсии за по-широки социални кръгове, 
липсват. Това се реализира на практика през 30-те години, когато соци-
алните грижи, включително и тези, насочени към възрастните, стават 
приоритет на държавата и въпреки несъвършенствата си, успяват да 
обхванат повече хора не само в градовете, но вече и в селата.47 През 
1934 г. старопиталищата стават 35 на брой и подсигуряват подслон и 
грижи за около 700 души. В областта на грижите за възрастни самотни 
и бедни хора, продължава да доминира подкрепата на гражданските ор-
ганизации.48 С отпускането на повече субсидии, старопиталищата през 
1935 г. стават с 6 повече, а през 1937 г. се откриват още 7. Към 1 януари 
1938 г. в страната има действащи 44 старчески приюта, а други 7 са в 
строеж или чакат да бъдат обзаведени. В тях живеят 1398 души. 49

Заключение 
До 1944 г. селското население остава преобладаващо (около 80 

%). Градовете се увеличават до сто на брой, като в тях живее 23% от 
населението на страната.50 По-малките градове имат подчертан селски 
облик, но като цяло условията за живот се подобряват – къщите са от 
каменна и тухлена зидария, стените са белосани с вар, пода е с дюше-
ме. Мебелировката и отоплението се разнообразяват, стават по-удобни 
и ефективни. Личната хигиена остава на сравнително ниско равнище, 
макар че започва изграждане на канализация и водопроводи, то тя е 
предимно за местата, където живее градския елит.51 Към тези външни 
промени, които се свързват с модернизацията, следва да се отбележи, 
че възрожденския дух и жажда за образование не стихват. Явен е стре-
межа на повечето селски родители да изпращат поне едно от децата 
си да завърши висше образование, дори в чужбина.52 Медицината и 

47 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 305. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 305).

48 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 217. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 217).

49 Николова, В., Р. Стоянова. Споделената отговорност, с. 291. (Nikolova, V., 
R. Stoyanova. Spodelenata otgovornost. p. 291).

50 История на България, Т. 9, София, 2012, с. 41 (Istoriya na Balgariya, T. 9., 
Sofiya, 2012, p. 41).

51 История на България, Т. 9, София, 2012, с. 45 – 46 (Istoriya na Balgariya, T. 9., 
Sofiya, 2012, 45 – 46).

52 История на България, Т. 9, София, 2012, с. 46 (Istoriya na Balgariya, T. 9., 
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медицинските заведения съжителстват редом с вековни лечебни прак-
тики, било по необходимост, било по предубеждение. Все пак здраве-
опазването се развива, особено след войните, и има видими успехи в 
справянето с т. нар. „социални болести“ като туберкулоза, коремен тиф, 
дизентерия, едрата шарка и т. н.53

Образованието, здравеопазването, подобрението на битовите ус-
ловия като цяло, са част от застъпената в настоящата статия модерни-
зационна теория. Видно е, че промените в тези насоки, макар и да не 
засягат цялото население, са реалност. При това тази реалност е желана 
за по-младите – както за образованите, така и за тези, които търсят вре-
менни или постоянни възможности за препитание в градовете. В това 
се корени началото на промяната в традиционните норми на отноше-
нието между старото и младото поколение. Безвъзвратно се налага ин-
дивидуалното (нуклеарно) семейство, при което традиционните семей-
но-битови остават устойчиви. Това се вижда ясно от ниския процент 
на разводите и извънбрачно родените деца. Статистическите данни по-
казват още нещо – масовото прилагане на контрол на раждаемостта и 
ограничаването на децата до две или три. 

Демографският преход, който е налице в края на разглеждания 
период и е показателен за прехода от традиционно към модерно обще-
ство, ясно очертава тенденцията към застаряване на населението. По-
следствията за възрастните хора, особено след войните, са доста тежки. 
А необходимостта от разкриването на старопиталища става все по-на-
лежаща. Основните проблеми около построяването и издръжката им 
дълго време се прехвърлят от държавата към местната власт и обратно. 
Свойственото за традиционното разбиране, че след семейството най-
силна и логична е връзката между членовете на общината, защото те 
се познават и знаят проблемите и нуждите си, заляга в един от първите 
проектозакони, свързани със социалната сфера от 1910 г. Фактите по-
казват, че за периода до Втората световна война, доминиращи остават 
действията и подкрепата на гражданските организации. Нарастващите 
нужди от държавно регулиране на социалната политика включва дър-
жавата в грижата за останалите без подкрепата на семейства си стари 
хора, които са част от реалността и промените, които настъпват в мо-
дерното общество. Само по себе си това е индикация за понижаването 
на статуса на възрастните хора. 

Sofiya, 2012, p. 46).
53 История на България, Т. 9, София, 2012, с. 49 (Istoriya na Balgariya, T. 9., 

Sofiya, 2012, p. 49).
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„НИЕ БЯХМЕ ПЪРВИТЕ БЪЛГАРКИ“: 
ЕЛЕНКА ДИМИТРИЕВА И ПЕНКА РАЧЕВА В 

АМЕРИКАНСКИЯ ДЕВИЧЕСКИ КОЛЕЖ  
В ЦАРИГРАД

Росица Ангелова

“WE WERE THE FIRST BULGARIAN 
WOMEN”: ELENKA DIMITRIEVA AND  

PENKA RACHEVA AT THE AMERICAN GIRLS 
‘COLLEGE IN CONSTANTINOPLE

Rositsa Angelova

The historical narrative presents the first Shumen girls who entered the American 
Girls’ College in Constantinople in 1878. These are Elenka P. Dimitrieva and Penka M. 
Racheva. The family environment, emotions and achievements of the girls are revealed, 
reflected both in their diaries and through the prism of the historical development of the 
college. A section of the Shumen presence in the college was made, as well as a general 
characteristic of the prestigious school.

For half a century, 17 members of the fair sex from Shumen have gained the new 
knowledge and value system in the elite American school in the Turkish capital. The rela-
tively large number of Shumen women who study at this college is a kind of certificate for 
the Shumen society, its condition and progress. It is a pride that at the end of the school 
year 1881/82 the first Bulgarian girl E. Dimitrieva from Shumen successfully completed 
the course of the school. The first Bulgarian teacher graduated from the college is from 
Shumen, and this is Elena Karamihaylova. The wife of the professor at Robert College 
Petar Voykov is also from Shumen. Unfortunately, the college girls, after returning from 
Constantinople, do not continue their education and do not work, and practically the mod-
ern education received in the American educational structure remains closed. An exception 
in this respect is E. Karamihaylova, who studied fine arts in Vienna and Munich, and E. 
Dimitrieva, who joined the initiatives of the Varna post-liberation women’s elite.

Град Шумен е град с богато минало. В него живеят будни и бо-
гати българи, които търсят да получат за себе си или за своите близки 
най-доброто образование. За това свидетелства писмо на председателя 
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на Шуменския окръжен съд Димитраки Константинов от август 1892 г. 
до финансовия министър по това време Григор Начович. Димитраки 
Константинов не е случаен мъж – завършил е френския колеж Бебек 
в Цариград, известно време се движи в средите около Драган Цанков 
и списвания от него вестник „България“, за кратко е привърженик на 
унията с Римската курия, учител и директор на Шуменското класно 
училище, за един период председател на читалище „Архангел Миха-
ил“, девет години председател на Шуменския окръжен съд, депутат в 
Учредителното и Първото Велико народно събрание.1 В писмото си 
Константинов споделя, че е разбрал за това, че Начович е записал вече 
своята дъщеря да учи във френското девическо училище „Сен Сион“ в 
Цариград. Той също има дъщеря Райна, която желае да изпрати да учи в 
някое европейско училище в Цариград, но се двоуми между френското 
девическо и американския девически колеж. Според него макар отзи-
вите за американското да са леко притеснителни, защото някои твърдят, 
че в него има опасност девойките да се надъхат с протестантството, все 
пак то е, „в което тичат всичките българи“.2 

Кое кара да тичат българките там и най-вече първите записали 
се българки, а именно Еленка Димитриева и Пенка Рачева е предмет 
на настоящия наратив. Проследява се тяхната семейна среда, образова-
ние, преживявания и трепети по време на престоя в Цариград, както и 
реализацията им след завършването на АДК.

За историята на колежа основно са ползвани изследванията на 
Орлин Събев3, Иван Танчев4 и Иван Илчев5, които са най-пълните и 

1 Евтимов, И. Правораздаването в Шуменския край преди Освобождението и 
първите двадесет години след това. Шумен, 2009, с. 71. (Evtimov, I. Pravorazdavaneto 
v Shumenskiya kray predi Osvobozhdenieto i parvite dvadeset godini sled tova. Shumen, 
2009, s. 71.)

2 Цит по: Танчев, Ив. Българи в американските учебни заведения в Цариград 
(от Освобождението до началото на ХХ век). – Исторически преглед, 1993, кн. 3, 
с. 102; НБКМ-БИА, ф. 14, оп. 3, а.е. 2430, л. 1 – 2. (Tsit po: Tanchev, Iv. Balgari v 
amerikanskite uchebni zavedeniya v Tsarigrad (ot Osvobozhdenieto do nachaloto na HН 
vek). – Istoricheski pregled, 1993, kn. 3, s. 102; NBKM-BIA, f. 14, op. 3, a.e. 2430, l. 1 – 2.)

3 Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада. Българската ученическа 
колония в Цариград. С., 2019. (Sabev, O. Prosveteni na iztok s lachite na zapada. 
Balgarskata uchenicheska koloniya v Tsarigrad. S., 2019.)

4 Танчев, Ив. Българи в американските учебни заведения в Цариград, 91 – 109. 
(Tanchev, Iv. Balgari v amerikanskite uchebni zavedeniya v Tsarigrad, 91 – 109.)

5 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания до Америка (ХІХ – началото на ХХ век). 
С., 2003. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya do Amerika (XIX – nachaloto na XX vek). 
S., 2003.)
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интересни изследвания по проблематиката. Особен привкус внася със 
своите публикации Жоржета Назърска.6

В Шумен девическото образование има своите традиции. Шумен-
ските семейства от рано изпращат момичета да се учат на четмо и пис-
мо. В града съществува частно килийно училище за момичета, открито 
през далечната 1828 г. Всяка записана ученичка заплаща на учителя по 
един грош да се научи да срича, а ако изучава Псалтира и Светчето – по 
три гроша.7 По инициатива на Сава Доброплодни в Шумен се открива 
девическо класно училище през 1856 г. Веднага в него се записват 14 
ученички. А учител им става Йозеф Майснер, заместен по-късно от 
Александра Петрович.8 Тази образованост обаче през втората половина 
на ХІХ в. изглежда недостатъчна и остаряла. Все повече пред жената 
се поставят различни и креативни задачи, свързани с навлизането на 
новите идеи. Това отваря хоризонта на шуменските девойки към цари-
градските училища, при все че пътят към Робърт колеж вече е отъпкан 
и има близо петнадесетгодишна история. 

И така, какво знаем за Американския девически колеж? Амери-
канският девически колеж започва своята история през 1871 г. като До-
макинско училище. Идеята за откриването му принадлежи на Сайръс 
Хамлин, а осъществяването става от протестантски мисионерки. Чак 
през 1905 г. учебното заведение получава наименованието Константи-
нополски девически колеж. Независимо от това на образователната ин-
ституция още през 1890 г. е дадено право да издава дипломи със степен 
„бакалавър по изкуствата“. Високата образованост, която получават де-
войките, дава основание да го определят като клон на Робърт колеж, а в 
българското самосъзнание често да е наричан Робърт колеж, при все че 

6 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева. – Балканистичен 
форум, 2018, кн. 1; Назърска, Ж. Пионерките в българското библиотечно дело. – 
Библиотека, 2005, кн. 6, 29 – 36; Назърска, Ж. Жизнеописанието на Соня Краева-
Кикименова и женската автобиографична традиция на Балканите. – Балканистичен 
форум, 2008, кн. 1 – 2, 73 – 87 и др. (Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – 
Encheva. – Balkanistichen forum, 2018, kn. 1. Nazarska, Zh. Pionerkite v balgarskoto 
bibliotechno delo. – Biblioteka, 2005, kn. 6, 29 – 36; Nazarska, Zh. Zhizneopisanieto 
na Sonya Kraeva-Kikimenova i zhenskata avtobiografichna traditsiya na Balkanite. – 
Balkanistichen forum, 2008, kn. 1 – 2, 73 – 87 i dr.)

7 Радкова, Р. Българската интелигенция през възраждането (ХVІІІ – първата 
половина на ХІХ в.). С., 1986, 211 – 212. (Radkova, R. Balgarskata inteligentsiya prez 
vazrazhdaneto (XVІІІ- parvata polovina na XIX v.). S., 1986, 211 – 212.)

8 Готовска – Хенце, Т. Йозеф Майснер – чешки революционер, български 
просветител. – История, 2014, кн. 2, с. 140. (Gotovska-Hentse, T. Yozef Maysner – 
cheshki revolyutsioner, balgarski prosvetitel. – Istoriya, 2014, kn. 2, s. 140.)
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последният е мъжки колеж. Колежът се ползва с авторитет, защото още 
волята на дарителките определя неговата цел, а именно: „високи стан-
дарти на обучение и да е открит за всички националности от Близкия 
изток без разлика на раса и религия“.9

Началото, както бе посочено, е поставено през 1871 г., когато гос-
пожица Юлия Рапли започва да преподава на три арменски момичета. 
Българската инвазия към колежа е едва след Освобождението (1878). 
Затова и в дописка на страниците на в. „Зорница“ от 1878 г. четем: „Ми-
сля, че някои българи вече знаят, че преди три години едно великолеп-
но здание се направи в Юскудар с иждивението на едно американско 
женско дружество с цел да се възпитават в него девици от всички на-
родности в Турция. Това здание по местоположението си, по изгледа си 
и по удобствата си надминава всички други девически училища, кои-
то съществуват в Цариград“. След това се дават сведения за годишния 
изпит на завършващите. На него девойките показват знания и умения 
по редица дисциплини: английски, френски, физиология, нова история, 
геометрия, геология, психология, рисуване и музика.10

Курсът на обучение е три години. Преподаването се осъществява 
от четири учителки, чиято цел е да накарат ученичките „да обикнат 
учението, но и да им дадат такова нравствено образование, което при-
лича на женския пол“. Веки ден от седмицата е определен и за разго-
вори на даден език – три дни на английски, три дни на някой от оста-
налите изучавани езици и само в неделя се говори на български, тоест 
на майчиния език. За да осигурят комфорта на българките, някои от 
учителките изучават български език. Д-р Изабел Дод учи езика в ми-
сионерско семейство в България. Български език учи и Клара Хамлин, 
дъщеря на Сайръс Хамлин от втория му брак. 

Дисциплините, които се изучават, осигуряват задълбочена и раз-
нообразна подготовка. Първата година се изучават аритметика, исто-
рия, физиология, английски език, съчинение и свето писание; втората – 
алгебра, физика, история, ботаника, астрономия, английски език, съчи-
нение и св. писание и третата година – геометрия, история, геология, 
психология, доказателства за християнството, нравствена философия, 
съчинение и свето писание. През целия курс на обучение се учи музи-

9 Цит. по Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 326. (Tsit. po Ilchev, I., Pl. Mitev. 
Dokosvaniya, s. 326.)

10 Един българин. Американското девическо училище в Юскудар. – Зорница, 
бр. 27, 6 юли 1878. (Edin balgarin. Amerikanskoto devichesko uchilishte v Yuskudar. – 
Zornitsa, br. 27, 6 yuli 1878.)
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ка (гласна), т. е. пеене, рисуване, гимнастика и шев. Незадължителните 
езици, които се преподават са френски, гръцки, турски и арменски. По-
добно е положението и с българския, което показва, че това е майчин 
език, с изключение на френския, който се явява втори чужд език след 
английския. Всеки ден девойките правят двучасова разходка, а могат и 
да спортуват – баскетбол, хокей и тенис. 

Към колежа има подготвително отделение, в което девойките се 
учат на прочит, писане и сричане, умствена аритметика, писане до дро-
бите, землеописание, английски език, първоначално рисуване и свето 
писание. В него се подготвят по-малките момичета, както и тези, на-
вършили дванадесет години, но които не знаят английски език. Под-
готвителният курс трае три години и включва изучаване на английски 
и френски език, родния език, математика и някои естествени науки. 
Гимнастиката е във вид на шведска гимнастика.11 Ако някое момиче 
желае, то може да учи пиано, но срещу годишна такса от шест турски 
лири. Толкова се заплаща годишна такса и от външните девойки. Въ-
трешните плащат по 25 турски лири годишно. Три пъти в годината има 
ваканция – по петнадесет дена на Коледа и Великден, както и лятна – от 
началото на юли до началото на август. 12

В сградите на колежа има всичко необходимо и съобразено с вре-
мето – класни стаи, кухня, спални помещения, отделно за ученичките 
и персонала, лаборатории, гимнастически салон, помещение за пред-
ставления, библиотека и др. Храната е добра. Девойките закусват често 
с кафе и кифла, обядват пълнени чушки или риба. Вечерята включва 
супа, месо и картофи (или пък пилаф със зеленчуци) и десерт. В неделя 
има чай или студено мляко, а често и плодове в захарен сироп. На ве-
черя има изискване колежанките да са с подобаващо вечерно облекло.13

В спалното помещение всяка ученичка има своята самостоятел-
ност със своего рода сепаре, оформено от завеси. Девойките закачат 
горните си дрехи на закачалка, а долните се подреждат в чекмедже. 
Освен това имат по един стол, маса и долап.

Протестантските служби са задължителни за девойките, незави-
симо от религията, която изповядват. Изключение правят мюсюлман-
ките, когато проповедникът е мъж. 

Таксата за обучение е 132 долара годишно за пансионерките и 35 

11 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 336. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, 
s. 336.)

12 Зорница, бр. 28, 13 юли 1878. (Zornitsa, br. 28, 13 yuli 1878.)
13 ДА Шумен, ф. 639 К, оп. 1, а.е. 55, л. 1.(DA Shumen, f. 639 K, op. 1, a.e. 55, l. 1.)
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долара за външните ученички. Почти всички обаче са финансирани от 
Женския съвет на мисиите или от частни дарения.14 Въпреки това тази 
сума е висока. С цел подпомагане на колежанките и техните семейства 
през 1887 г. Клара Хамлин прави запитване към българския диплома-
тически агент в Цариград да бъде намалена таксата за пътуване на бъл-
гарските момичета. Молбата е удовлетворена, макар и да важи за пъту-
ване в трета класа, но така девойките се завръщат по-често по време на 
ваканциите при семействата си в родината.15

Президент на Американския девически колеж е Мери Милс 
Патрик, която запазва поста в един дълъг период от време – от 1890 до 
1924 г. Феминистка, тя полага усилия да постави началото на женското 
равноправие. Преподава различни дисциплини – математика и физика, 
философия и психология. С нея настъпва нова ера – училището е при-
знато и узаконено от учебните власти в САЩ като девически колеж; 
програмата му е допълнена и разширена с дисциплини като домашно 
стопанство, живопис, пиано. За музикалното образование на момичета-
та специално е поканен лектор от Берлинската академия.16

Пътят на шуменските девойки до колежа е приятен – с кораб от 
пристанището във Варна и оттам до Скутари (Юскюдар), кварталът, 
разположен на азиатския бряг на Босфора. Въпреки превратностите на 
времето, в училището се учат девойки, чиито родители имат свое запа-
зено място в българския обществено-политически живот. Тук са децата 
на Петко Р. Славейков, на фамилията Тъпчилещови. Тук се учи внуч-
ката на първия шуменски кмет Ради Гьокчеренлиев, тук е дъщерята на 
поборника и фабриканта Рафаил Мощев, на благодетеля и търговеца 
Матю Рачев, на фабриканта Радуш Симеонов, на депутата Петър Пана-
йотов, на лекаря Петър Хараланов и пр.

Не трябва да се пренебрегва и факта, че след Освобождението в 
Шумен се оформя силно ядро от интелектуалци. В града като прокурор 
работи консерватора Тодор Шишков, д-р Константин Стоилов отслуж-
ва като доброволец военната си повинност в кавалерийския полк, тук 
е резиденцията на Варненско-Преславския митрополит Симеон, Тодор 
Икономов живее в града, Димитър Икономов е в Шумен с назначението 

14 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 327. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, 
s. 327.)

15 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 328. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, 
s. 328.)

16 Танчев, Ив. Българи в американските учебни заведения, с. 100. (Tanchev, Iv. 
Balgari v amerikanskite uchebni zavedeniya, s. 100.)
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за окръжен управител, тук е княз Виктор Гедройц, както и шуменските 
консерватори Никола Стойчев, Симеон Янчев, Андрей Парушев, Ста-
мат Симеонов, Иван Байнов, Рачко М. Рачев, Янко Симеонов. Най-точ-
но определение за тях дава Константин Иречек, наричайки ги „едно 
хубаво ядро от възпитаници на Чехия и Робърт колеж“.17

 Присъствието на шуменки в американските образователни ин-
ституции не е голямо, но затова пък е интересна тенденция. Според 
Иван Илчев момичетата, които учат в колежа са: Райна Башкалфова, 
Еленка димитриева, Фота Дюгмеджиева, Тодорица Златева, Еленка Ка-
рамихайлова, Марийка Маркова, Павла Мощева, Пенка Рачова, Еленка 
Сестримска, Ванча Симеонова, Радка И. Симеонова, Радка Р. Симео-
нова, Емилия Хараланова.18 Орлин Събев посочва следните шуменки в 
АДК : Райна Башкалфова, Еленка Димитриева, Маргарита Димчевска, 
Фота Дюгмеджиева, Тодорица Златева, Еленка Карамихайлова, Марий-
ка Маркова, Павла Мощева, Стефка Л. Обрешкова-Бурмова, Юлия Па-
найотова, Пенка Рачова, Еленка Сестримска, Ванча Симеонова, Радка 
И. (Й) Симеонова, Радка Р. Симеонова, Емилия Хараланова.19 За Иван 
Танчев момичетата от Шумен, които учат в АДК са: Еленка Димитри-
ева, Фота Дюгмеджиева, Тодорица Златева, Марийка Маркова, Пенка 
Рачова, Ванча Симеонова.20

Следователно безспорни колежанки, които се срещат при тримата 
автори са Еленка Димитриева, Фота Дюгмеджиева, Тодорица Златева, 
Марийка Маркова, Пенка Рачова и Ванча Симеонова. Тук е мястото 
да подчертаем, че списъкът на шуменки се нуждае от прецизиране, но 
това ще бъде предмет на друго изследване. Едно е категорично – Пенка 
Рачева и Еленка Димитриева са първите българки, записани, учили и 
дипломирани в АДК. 

Първата дипломирана шуменка е Еленка Панайотова Димитри-
ева, по мъж Енчева. 21 Тя е родена в известна и богата фамилия – на 
хаджи Панайот Димитриев и Дочина. Според родословието в семей-

17 Иречек, К. Български дневник. 1879 – 1884. Т. ІІ. Пловдив – София, 1932, с. 
339. (Irechek, K. Balgarski dnevnik. 1879 – 1884. T. ІІ. Plovdiv – Sofiya, 1932, s. 339.)

18 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, 362 – 366. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, 
362 – 366.)

19 Събев, О. Просветени на изток, 516 – 525. (Sabev, O. Prosveteni na iztok, 
516 – 525.)

20 Танчев, Ив. Българи в американските учебни заведения, с. 109 и сл. (Tanchev, 
Iv. Balgari v amerikanskite uchebni zavedeniya, s. 109 i sl.)

21 За нея вж: Събев, О. Просветени на изток, с. 530, бел № 77. (Za neya vzh: 
Sabev, O. Prosveteni na iztok, s. 530, bel № 77.)
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ството растат две дъщери (Мария, Еленка) и двама сина (Илия и Пан-
ко). Синът Илия Димитриев (1855 – 1932) завършва първия випуск на 
Военното училище в София. Има успешна военна кариера и достига до 
чин генерал-майор.22 Жени се за Пенка Рачева, имат дъщеря Василка. И 
тримата в семейството са възпитаници на американски образователни 
структури в Цариград: Илия на Робърт колеж, Пенка завършва Амери-
канския колеж през 1883 г., а Василка през 1912 г.23 

Дъщерята Мария е съпруга на д-р Андрей Д. Парушев, депутат 
в Учредителното събрание и Второто Велико народно събрание, чи-
талищен деец. Парушев учи фармация в Букурещ и специализира в 
Торино, Италия. Дълги години работи като лекар в гр. Шумен. Обичан 
и уважаван както от съгражданите си, така и от турските власти.24

Синът Панко е най-малкото дете в семейството. Учи в Робърт ко-
леж през периода 1881 – 1887 г. Той постъпва в колежа през есента на 
1881 г. с голяма група шуменци. Освен него в турската столица прис-
тигат Константин Икономов, Анастас Петков, Иван Карамихайлов и Д. 
Смядовски. Разболява се и умира рано.25

Еленка е родена през 1862 г. в Шумен. Тук получава и първо-
начални знания, след което учи в Американския девически колеж в 
Цариград. Еленка и Пенка Рачева се записват заедно през учебната 
1878 – 1879 г. Еленка е убедена да запише колежа от по-големия си брат 
Илия Димитриев, който завършва Робърт колеж през 1876 г. и вероятно 
разкрива пред своите приятели и съграждани модерните за времето си 
американски образователни структури в Цариград. 

Още в родния си град Пенка се запознава със своя бъдещ съпруг 
Петър Енчев. Енчев, който е роден в Тулча, след завършването на Ни-
колаевската гимназия става учител в Шумен (в периода 1873 до февру-
ари 1875 г.) със своя приятел Панайот Волов. Двамата са инициатори 
на т. нар „Френска сватба“. Участва в БРЦК и БЦБО в Букурещ. След 

22 Недев, С. Командването на българската войска през войните за национално 
обединение. София, 1993, с. 99. (Nedev, S. Komandvaneto na balgarskata voyska prez 
voynite za natsionalno obedinenie. Sofiya, 1993, s. 99.)

23 Събев, О. Робърт колеж. С., 2015, с. 30, 425. Василка продължава обучение-
то си в Лондон, където учи философия. (Sabev, O. Robart kolezh. S., 2015, s. 30, 425. 
Vasilka prodalzhava obuchenieto si v London, kadeto uchi filosofiya.)

24 Ангелова, Р. Миналото на Шумен 1878 – 1912. ВТ, 2011, 34 – 36. (Angelova, R. 
Minaloto na Shumen 1878 – 1912. VT, 2011, 34 – 36.)

25 Българска възрожденска интелигенция. Енциклопедия. С., 1988, с. 192; 
Спомени на шуменци за една отминала епоха. Интервюта и бележки на Г. Джумалиев. 
Част І. Варна, 2015 с. 14. (Balgarska vazrozhdenska inteligentsiya. Entsiklopediya. S., 
1988, s. 192; Spomeni na shumentsi za edna otminala epoha. Intervyuta i belezhki na G. 
Dzhumaliev. Chast І. Varna, 2015 s. 14.)
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Освобождението П. Енчев живее в Пловдив, където работи като фи-
нансов началник на областната управа и е депутат в Областното събра-
ние. След Съединението на Княжество България и Източна Румелия 
(1885 г.) го виждаме директор на БНБ клон Варна, а от 1905 г. директор 
на Кредитна банка клон Варна. 

Според Д. Енчев през 1880 г. Еленка постъпва в Американския 
девически колеж в Цариград. Самата Еленка посочва, че е завършила 
през 1882 г. и престоят ѝ в Цариград е 5 години.26 Последната теза под-
държа и Орлин Събев. Приятелки на Еленка от колежа са Дафинка Ико-
номова (по-късно учителка в Американския колеж в Ловеч), Фотина В. 
Дюгмеджиева, Розалинд Х. Блаклер, Мариам Папазян, Анка Найденова 
от Казанлък, Николини Йончева (Тончева) от Тулча и Генка Н. Тъпчи-
лещова, омъжена за д-р Георги Д. Золотович.27

През последната за Еленка учебна година 1881/82 г. към учили-
щето от пристанището във Варна тръгва голяма група – Тодоричка Зла-

26 Цит. по Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 360. (Tsit. 
po Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 360.)

27 Енчев, Д. Еленка Панайотова Димитриева, по мъж Енчева. – Балканистичен 
форум, 2018, кн. 1, с. 351. (Enchev, D. Elenka Panayotova Dimitrieva, po mazh Encheva. – 
Balkanistichen forum, 2018, kn. 1, s. 351.)
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тева28, Ванча Стаматева (Симеонова)29, Марийка Радушкова Маркова30, 
Пенка Матева и Ф. Дюгмеджиева31. В началото на септември те са вече 

28 Тодорица Златева от Шумен остава в Американския колеж кратко – в 
периода 1880 – 1882. Не бяха открити данни за нея и семейството ѝ. Допускаме, 
че може да е сестра или дъщеря на братята Златеви, които имам ангросистка фир-
ма и като братята Дюгмеджиеви се занимават изключително с колониал-актария. 
Единия от братята е Стоян Златев, представител на бакалския еснаф. В своите спо-
мени Царевна Миладинова пише: „Но освен чорбаджи Димчо, който действуваше 
за народните работи по свое разбиране, в своя насока, Шумен от епохата преди тая 
на Освобождението имаше и други видни дейци – хора на практиката и на живота: 
Дюкмеджиев, Хаджипанайотов, Златев – все добри и богати търговци, често пъту-
ващи за Цариград и следователно, те бяха в непрекъснат контакт с водителите на 
Възраждането. Което на мене правеше особено отрадно впечатление, те и всички дру-
ги шуменци имаха доста широк поглед върху общобългарските нужди. Не бяха тес-
ногръди земляци. Виждаха и по-надалече“. – Миладинова-Алексиева, Ц. Епоха, земя 
и хора. С., 1985, с. 56. (Miladinova-Aleksieva, Ts. Epoha, zemya i hora. S., 1985, s. 56).

29 Ако през 1878 г. постъпват от Шумен Еленка и Пенка, то на следващата годи-
на в училището се записва трета шуменка. Това е Ванча Симеонова. Тя остава в коле-
жа в периода 1879 – 1882 г. Не бяха открити други сведения за нея. В едно от писмата 
си Ф. Дюгмеджиева пише Ванча Стаматова, вместо Ванча Симеонова. Може и да гре-
ши, но може би грешката и е точна и Ванча да е дъщерята на Стамат хаджи Симеонов. 
Последният е роден през 1827 г.в Шумен. През Възраждането работи като търговски 
представител на фирмата Радушко Марков и С-ие в Добруджа. След Освобождението 
е председател на Шуменския окръжен съд. Депутат в Учредителното събрание (1879). 
Дългогодишен счетоводител в Българска земеделска банка. Вероятно Стаматов се 
ползва с голям авторитет, тъй като при изготвяне на завещанието си през май 1883 г. 
Нанчо Попович възлага изпълнението на волята си на трима епитропи – Матю Рачев, 
Илия Т. Маджаров и градския кмет Стамат х. Симеонов. Умира на 25 март 1922 г. 
Ванча Стаматова Симеонова остава в колежа до 1882 г., без да го завърши. 

30 Мария (Марийка) Радушкова Маркова се записва в АДК през 1880 г. Баща 
ѝ, Радушко Марков, е състоятелен търговец, манифактурист. Търгува с платове, сук-
но, памук, кинкалерия и др. Доставя стоки от Цариград, но има търговски връзки с 
Букурещ и Виена. Мария има двама братя – Петър и Харалан (1854 – 1918). Брат ѝ 
Петър Марков (1859 – 1943) е генерал от кавалерията, командир на Лейбгвардейския 
конен полк (1886 – 1908) и дългогодишен флигел-адютант на българския монарх княз/
цар Фердинанд. Харалан Р. Марков (1854 – 1918) е търговец, манифактурист като 
баща си. Завършва Шуменското класно училище, а след това учи търговски и финан-
сови науки във Виена. Депутат в ІІІ ВНС (1886 – 1887). Харалан се жени за Стоянка 
Христова и имат една дъщеря Надежда. Мария завършва Шуменското класно учили-
ще, след което продължава в Американския девически колеж в Цариград. Остава едва 
две години. Последната ѝ година е 1882 г. Мария Р. Маркова се омъжва за варненски 
търговец, но скоро умира от туберкулоза. 

31 Фотина (Фотя) Дюгмеджиева се ражда в богато и известно семейство. 
Баща ѝ Величко е син на богатия търговец Коста х.Великов Дюгмеджиев. Майка ѝ 
Кириякица е дъщеря на първия шуменски кмет Ради Гьокчеренлиев. В цариградския 
Робърт колеж учи нейния брат Коста, който след това продължава образованието си 
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в училището. 
През тази последна година от учението си в Цариград Еленка Ди-

митриева си води дневник, както правят повечето колежанки. Той об-
хваща времето от ноември 1881 до април 1882 г., и е пуснат в научно 
обръщение от Жоржета Назърска благодарение на внука на Еленка – 
Димитър Енчев. От него научаваме подробности както за ежедневието 
на Еленка, така и на останалите шуменки, защото по това време те са 
няколко. Дневникът дава разнообразна информация – за ежедневието в 
колежа, за традиционните екскурзии, за религиозната атмосфера и про-
чие. В него Еленка споделя своите мисли и преживявания. Разкриват 
се притесненията относно подготовката по отделни учебните дисци-
плини. Дават се сведения за прозелитизма в колежа – Еленка редов-
но посещава неделните училища, пази своите две библии, възхитена е 
от своите преподавателки – госпожици Патрик, Лорънс, Блоя, Мери и 
Шушан. Шуменската девойка пише в дневничето обикновено в събота 
през нощта. 

Дневникът започва с посвещение на любимите учителки на Еле-
на – дългогодишната директорка на колежа г-ца Мери Милс Патрик и 
съдиректорката в периода 1883 – 1889 г. г-ца Клеър Хамлин. Избраното 
от Еленка мото е стих на английския поет Филип Бейли (1816 – 1902): 

„Ние живеем в делата, не в годините, 
в мислите, не във вдишванията,
в чувствата, не в числата; 
ние можем да измерим времето с ритъма на сърцата си; 
онзи, който най-много мисли, който
се чувства избран, който работи 
най-добре, той е живял най-добре“.32 
Ученичките от колежа в празничните дни обикновено си органи-

зират разходки до Цариград. Винаги те са водени от своите учителки. 
На 12 ноември 1881 г. група ученички, сред които Еленка посещават 
гръцката черква до Патриаршията, крепостните стени и порти на Ца-
риград. И „после отидохме до църквата, превърната сега в джамия. На 
стените имаше много красиви мозайки, но закрити от грозни жълти ма-
зилки. Всички сцени бяха взети от Библията. Лицето на Христос беше 

в Европа. След завършване на АДК Фотина се омъжва за по-възрастния от нея Рачко 
Матев Рачев – известен педагог и музикален деятел в Шумен. 

32 Цит. по Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 358. (Tsit. 
po Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 358.)
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много красиво и изразително“.33 Вероятно Еленка изпитва силното вли-
яние на своята учителка д-р Изабел Дод, която има археологическа и 
геоложка колекция34, защото по време на разходката Елена си търси и 
събира образци от гранит35. Може би шуменската девойка тайно се на-
дява да изненада в часовете по геология своята учителка.

Еленка членува в литературно дружество и се обвинява, че няма 
време да разкаже за него и дейността му. Една от разглежданите теми 
на сбирка на дружеството е Венеция.36 От написаното е трудно да се 
определи дали става дума за съществуващо литературно дружество на-
истина, или пък шуменската ученичка говори за обичайната практика 
в колежа, за провеждане на вечери, посветени на литературни или ин-
телектуални занимания. На тях се обсъждат въпроси, свързани с кул-
турното развитие на отделни градове, държави, исторически личности 
и литературни герои.

Религиозното възпитание в колежа има своето място в дневника. 
Еленка харесва проповедите на д-р Ууд в неделното училище. Според 
нея макар уроците да са дълги и да включват Книгата на Исус Навин 
и Съдии Израилеви, те са много интересни. Госпожица Кейт Понд Уи-
лямс, която е учителка и директорка през разглеждания период, при-
съства на тях и поддържа вниманието на присъстващите, като задава 
въпроси и дава разяснения. Ежемесечно се провежда и мисионерско 
събрание. През февруари 1882 г. то е посветено на Япония и се води 
от учителката г-ца Марта Лорънс. Елена научава „за много неща от 
живота на японците, за мисионерската дейност на християните, за 
нетърпеливото желание да се цивилизоват, за условията за работа и 
др.“37 Въпреки че протестантските служби са задължителни за всички 
ученички, Еленка не изразява своята досада или не споделя, че това я 
натоварва допълнително. 

Ваканцията в края на ноември 1881 г. е посветена на Деня на бла-
годарността. По принцип винаги в края на месеца в колежа има три-

33 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 361. (Nazarska, 
Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 361.)

34 Повече за нея вж: Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 334, 336. (Poveche za 
neya vzh: Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 334, 336.)

35 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 362. (Nazarska, 
Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 362.)

36 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 362. (Nazarska, 
Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 362.)

37 Цит. по Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 368. 
(Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 368.)
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дневна ваканция. Елена използва свободното си време да обогати своя-
та култура като чете историческия роман на Уолтър Скот „Айвънхоу“ и 
разкази от списание. Макар библиотеката на колежа към 80-те години 
на ХІХ век да наброява няколко десетки тома, на английски език и на 
родните езици на ученичките, за онова време се получават и значите-
лен брой вестници и списания. 

Денят на Благодарността завършва с тържествена вечер. Ученич-
ките играят игри в библиотеката и имат срещи с американки. По вре-
ме на тази ваканция Еленка гостува в дома на своята приятелка Генка 
Николова Тъпчилещова: „ Беше ми толкова добре да бъда в българска 
къща, където се готвят български храни и са съхранени българските 
обичаи. Наистина се радвам, че бях там!38 А и как да бъде – приятелката 
ѝ Генка е дъщеря на известния търговец Никола П. Тъпчилещов, който 
заедно с брат си Христо Тъпчилещов развиват търговска дейност не 
само на територията на Османската империя, но и извън нея. Никола 
Тъпчилещов е радетел на българщината в турската столица – той сред 
настоятелите на сп. „Любословие“, вестник „Век“, както и член на на-
стоятелството на църквата „Свети Стефан“. Съпруг на Генка пък става 
д-р Георги Д. Золотович, също роден в Цариград, един от първостро-
ителите на Българския лекарски съюз, военен лекар.

Еленка води редовна кореспонденция със семейството си, полу-
чава писма както от майка си Дочина, така и от баща си Панайот. Тя 
пък поздравява зет си Андрей Парушев за именния ден, пише на Ана, 
на братовчедка си Елена във Виена.39

По време на часовете по зоология и геология, заедно с Азине Хай-
гатуш посещават Робърт колеж, където има голяма колекция от камъ-
ни и птици. Посреща ги и им изнася беседа методисткия пастор, а по 
това време преподавател в колежа д-р Албърт Лонг. Той демонстрира 
няколко опита с махало и камертон. Вероятно срещата минава сърдеч-
но, защото д-р Албърт Лонг през 60-те години на ХІХ в. престоява из-
вестно време в Шумен и има много теми за разговор с ученолюбивата 
шуменка. 

Еленка отделя внимание в своя дневник и на учебните си занима-
ния. Както винаги, според нея самата, не ѝ върви изучаването на френ-
ски език. Редовно се подготвя и пише домашните по литература и фи-

38 Цит. по Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 365. (Tsit. 
po Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 365.)

39 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 362. (Nazarska, 
Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 362.)
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лософия на съзнанието. Самокритична към себе си, тя търси причината 
за трудностите и в другата страна в учебния процес: „Избягах от час 
по френски, понеже исках да си науча по „Философия на съзнанието“. 
Успях да науча урока си много добре, но не толкова, колкото ми се иска. 
Трябва да уча повече. Не обичам часовете по нова история, но съм си-
гурна, че щях да ги заобичам, ако г-ца Парсънс се беше постарала, но 
не се оплаквам. Вина носи както учителят, така и ученикът. Усещам, че 
понякога не се държа добре в час“.40 

След това колежанките обядват в дома на Кора Томсън-Милинг-
тън, съпруга на пастор Александър Милингтън от Робърт колеж. Сер-
вират им хляб, масло, сирене, месо, ябълки и ядки, пият чай. 

Последната Коледа в колежа навява противоречиви мисли. На 24 
декември 1881 г., събота, Еленка ще запише: „Тук нямаме увеселение, 
макар да сме щастливи в този стар и далечен дом. Как ли ще ми липсва, 
когато завърша училище и завинаги го загубя. Но аз ще пазя задълго 
милите спомени, след като си замина и вече никога не се върна обратно. 
Тази вечер много се смяхме, когато се опитахме да оставим нашите по-
даръци в стаите на учителките. Г-ца Хамлин отсъстваше и беше лесно 
да влезем в стаята ѝ“.41 

Елена е в една стая с Марийка (Мария Р. Маркова). При постъпва-
нето си в колежа, Еленка не знае нито една дума на английски език, но 
успява да се завърши само за три години и половина. Труд и самодис-
циплина, упоритост и воля. Дипломира се на 6 юли 1882 г. В архива на 
колежа Еленка Димитриева е определена като „брилянтна ученичка и 
много интересно момиче“.42 

Вероятно любовта между Еленка и Петър Енчев не угасва, защо-
то макар родителите ѝ да са против женитбата им в началото, то след 
завръщането на Еленка от Цариград го приемат за свой зет. След Осво-
бождението П. Енчев живее в Пловдив, където работи като финансов 
началник на Областната управа и е депутат в Областното събрание. 
Има утвърдени позиции и авторитет. 

Венчавката на Петър Енчев и Еленка се извършва на 24 август 
1883 г. Кумуват им семейство Иван Евстр. Гешов и неговата съпруга 

40 Цит. по Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 369. (Tsit. 
po Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 369.)

41 Цит. Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 366. (Tsit. po 
Nazarska, Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 366.)

42 Цит. по Събев, О. Просветени на изток, с. 18. (Tsit. po Sabev, O. Prosveteni na 
iztok, s. 18.)

„Ние бяхме първите българки“: Еленка Димитриева и Пенка Рачева...



40

Марийка.43 По това време Гешов е назначен от Алеко Богориди за ди-
ректор на финансите в Източна Румелия (13 януари 1882 г.). Подава 
оставка като такъв през ноември 1883 г. Причините за оставката спо-
ред Елена Стателова се крият в променената обстановка в Източна Ру-
мелия след спечелените избори през есента на 1883 г. от Либералната 
партия. Той се премества в Княжество България и заема поста дирек-
тор на Българска народна банка. Самият Гешов е главен редактор на в. 
„Марица“ от октомври 1879 г. Именно около това печатно издание се 
оформя голямата Народна партия, в която влизат най-интелигентните 
сили в областта и активни участници в националноосвободителните 
борби преди Освобождението. Сред тях е и Петър Енчев. Енчев и Ге-
шов са депутати в Областното събрание.44 Вероятно П. Енчев прави 
добро впечатление и Гешов не отказва поканата да кумува на младото 
семейство. След Съединението на Княжество България и Източна Ру-
мелия (1885 г.) Енчев вече е директор на БНБ клон Варна, а от 1905 г. 
директор на Кредитна банка клон Варна. 

Младото семейство живее в Сливен, Бургас и Русе и чак през 
1890 г. се установява във Варна. То живее щастливо във Варна и има 
пет деца, които получават образование в чужбина. Това са синовете Бо-
рис и Александър, и дъщерите Ана, Люба, Мария. Днес на дома, в кой-
то живеят има поставена паметна плоча.

Еленка Димитриева-Енчева не се връща към учителското попри-
ще. Тя бързо се вписва в живота на варненки. Виждаме я включена в 
инициативи за милосърдие, благотворителност, грижи за бедни и си-
раци. Тя е дългогодишна членка и съветничка на настоятелството на 
Женското благотворително дружество „Майка“ във Варна (1892, 1895). 
Често на Енчеви им гостува семейството на сестрата на П. Енчев – То-
дорка (Теодора), омъжена за генерала, министъра и депутата Стефан 
Паприков, както и това на Мария и д-р Андрей Парушеви. Семейни 
приятели са с П. Петрович, ръководител на Стопанската камара, инже-
нера на Варненската община Карел Трънка, архитект Дабко П. Дабков 
и др. Често има женски матинета, свири радио. През есента на 1934 г. 
Еленка, с дъщеря си Люба посещават Йерусалим и Божи гроб и стават 
хаджийки.

43 Енчев, Д. Еленка Панайотова Димитриева, по мъж Енчева, с. 351. (Enchev, D. 
Elenka Panayotova Dimitrieva, po mazh Encheva, s. 351.)

44 Стателова, Е. Иван Евстратиев Гешов или трънливият път на съзиданието. С., 
1994, с. 46, 41 – 42. (Statelova, E. Ivan Evstratiev Geshov ili tranliviyat pat na sazidanieto. 
S., 1994, s. 46, 41- 42.)
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Елена умира на 23 юни 1939 г. във Варна от карцином на черния 
дроб.

Пенка Матева Рачева45, по мъж Илиева Димитриева, постъпва в 
колежа през 1878 г. и го завършва през 1883 г. Ще цитирам нейните 
сведения, дадени пред Георги Джумалиев на 9 април 1951 г. в София: 
Аз съм дъщеря на известния в Шумен Матю Рачев чорбаджи. Родена 
съм през 1864 г. Домът на баща ми е на стръмната улица от „Араста“ до 
„Кушир“ и сега там живее архитект Кирил Рачев. Ние бяхме пет деца: 
Злати учи финанси (баща на арх. К. Рачев), Андрей учи в Цариград 
медицина, Рачко – той със стипендия на М. Бенли в Кьонигрец педаго-
гика, Анастасия, по мъж Давидова, и аз – Пенка.46 

Матю Рачев (1814 – 1882) е богат и влиятелен чорбаджия в града. 
За него внукът Кирил Зл. Рачев пише: Внук съм на известния шумен-
ски първенец Матю чорбаджи (Матю Рачев). Той произхожда от род 
от с. Кълново, който се преселил в града по време на Руско-турската 
война. В началото на ХІХ в. в града се заловил за занаят. Матю и брат 
му Иванчо са били много работливи и пестеливи хора, които бързо се 
издигнали в града като добри занаятчии. Матю си е купил къща, в която 
сега живея аз, направил и нови постройки. Учил в килийното училище. 
Оженил се за Василка, дъщеря на богатия търговец „сиромах“ Андрей. 
Той е живял през първата половина на ХІХ в., държал голяма магазия, 
търгувал с Цариград, Сирия и Египет. Бил е голям скъперник, хранил 
се и обличал се бедно, оплаквал се, че няма пари, поради което е бил 
наричан „сиромах“. ... Чорбаджи Матю е бил много добър баща и бла-
годетелен човек. Помагал на бедни, особено на Господските празници 
сам лично обикалял домовете на близки хора. Макар и малко образо-
ван, бил е настоятел на цариградски вестници (напр. в. „България“), 
имал е положително отношение към черковния въпрос.47

През 1857 г. М. Рачев в качеството си на училищен настоятел 
(надзирател), заедно с Панайот х. Савов и Тодор х. Бойчев присъст-
ва на успешните полугодишни изпити, организирани от учителя Сава 
Доброплодни.48 Името му срещаме и в свидетелство, дадено на Добри 

45 За нея Събев, О. Просветени на изток, с. 359, бел. № 233. (Za neya Sabev, O. 
Prosveteni na iztok, s. 359, bel. № 233.)

46 Спомени – част І, с. 146. (Spomeni – chast І, s. 146.)
47 Спомени – част І, 74 – 75. (Spomeni – chast І, 74 – 75.)
48 Цариградски вестник, VІІ, бр. 323, 6 апр. 1857; Шумен и Шуменско ХV – ХІХ 

век. Съставителство и редакция Д. Георгиева и М. Пенков. Шумен, 1996, 271 – 273. 
(Tsarigradski vestnik, VІІ, br. 323, 6 apr. 1857; Shumen i Shumensko XV – XІX vek. 
Sastavitelstvo i redaktsiya D. Georgieva i M. Penkov. Shumen, 1996, 271 – 273.) 
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Войников за първото му учителствуване в Шумен с дата 3/15 март 
1864 г. Документът е подписан от „настоятели училищни и граждани“ 
х. Димитраки х. Паню, Матю Рачюв, Анастас х. Стоянов, Димчо х. Сто-
янов, Маринчо Стоянов.49 След Освобождението (1878) с митрополит 
Симеон застават начело на протестна акция против разпокъсването на 
българските земи. Кмет на Шумен в периода 21 декември 1879 – 17 юли 
1880 г. Непостоянен член на Варненския губернски съд. Според някои 
сведения М. Рачев е избран за депутат в Първото обикновено събрание 
(21 окт. – 24 ноември 1880) в Шумен, наред с Тодор Бурмов, Констан-
тин Стоилов, Михаил (Минчо) Цачев, д-р Васил Радославов, Симеон 
Янчев, Минчо Попов, Харалан Ангелов и Никола Стойчев.50 Умира на 
14 октомври 1885 г. и е погребан в черквата „Свето Възнесение“.51 

Матю Рачев е женен за Василка, която заедно със Стефания и Зла-
ти са деца на известния шуменски богаташ Сиромах Андрей.52 На 20 
април 1874 г. Василка Андреева дарява от нейните мюлкове две мази 
на площад Кушир на черковната училищна каса, а наема ще се взе-
ма от Шуменската община.53 В семейството растат много деца: Злати, 
Андрей, педагогът Рачко (1853 – 1897) и момичетата Анастасия (Мица, 
по мъж Давидова), Калушка и Пенка, по мъж Илия Димитриева. Злати 
(1842 – 1892) е най-големият син в семейството. Завършва Търговско 
училище в Прага и работи като чиновник по железопътната линия Ру-
се-Варна. Андрей (1848 – 1894) завършва Военномедицинското учили-
ще в Цариград и работи като военен лекар в Шумен и Ловеч. В своите 
спомени Пенка допълва: Аз завърших девическите училища в Шумен, 
основно и класно, учителите не си спомням освен Бацаров и Царева 
Миладинова. През 1879 г. постъпих в девическо американско училище 
в Цариград с Еленка Енчева. Ние бяхме първите българки. 

Според Иван Илчев Пенка Рачева обожава учителката си Сюзън 
Хамлин. За целта тя непрекъснато иска да бъде дежурна, да подрежда 
кабинета на С. Хамлин, ежедневно сменя цветята във вазата ѝ, както 

49 Шумен и Шуменско ХV – ХІХ век, 288 – 289. (Shumen i Shumensko XV – XІX 
vek, 288 – 289.)

50 Игнатовски, Д. Депутати от Шумен и Шуменския край 1879 – 2005. Шумен, 
2005, с. 25. (Ignatovski, D. Deputati ot Shumen i Shumenskiya kray 1879 – 2005. Shumen, 
2005, s. 25.)

51 Ангелова, Р. Миналото на Шумен 1878 – 1912, 45 – 46. (Angelova, R. Minaloto 
na Shumen 1878 – 1912, 45 – 46.)

52 Спомени – част І, с. 112. (Spomeni – chast І, s. 112.)
53 Блъсков, И. Р. Материал по история на нашето възраждане. Шумен, 2011, с. 

76. (Blaskov, I. R. Material po istoriya na nasheto vazrazhdane. Shumen, 2011, s. 76.)
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и не пропуска случай да се разхожда с нея в парка.54 Шуменската де-
войка трепетно очаква разговорите с учителката си, радва се на всяка 
възможност да общува с нея. Хамлин също насърчава девойката – по 
отношение на подготовката ѝ, възпитанието, ценностната ѝ система. 

През април 1881 г. до квартала Пера тръгват отново шуменските 
девойки – Пенка, Тодоричка Златева, Фотина и едно момиче от Плов-
див. Фотина се фотографира за спомен, а останалите девойки си по-
ръчват рокли и капели за лятото.55 През ноември с. г. Стефана Белова-
Папазова от Ямбол се разболява от една шарка (вариола). Пенка също 
се подува и започва да я боли ръката. Така се налага девойките да бъдат 
ваксинирани.56

През февруари 1882 г. Пенка Матева излиза на разходка с мис 
Пенгело. Последната е учителка на Пенка и Фотина Дюгмеджиева по 
пиано и пеене, а на най-малките ученици тя преподава френски език 
и пиано. Целта на разходката в квартала Пера е да изберат пиано на 
Пенка, което тя да отнесе в родния Шумен.57 Пенка поддържа редовна 
кореспонденция със своите близки, често те и изпращат колети с хра-
на и подаръци, но според Ф. Дюгмеджиева това те винаги правят чрез 
познати, които посещават Цариград, а не ползват пощенски услуги. 
Малко преди дипломирането на Пенка в Цариград пристига и нейната 
сестра. Пенка не уточнява дали това е Анастасия или Калушка. Няма 
сведения каква е целта на посещението, нито пък че някоя от тях учи 
по-късно в Цариград. 

С голямо желание на Коледа през 1882 г., наред с коледната елха, 
Пенка се сдобива с дългоочаквания бележник, в който да си води Днев-
ник. И макар получен подаръка на Коледа, за начало на своите бележки 
Пенка избира Нова година. Още в началото тя записва някои правила, 
взети от книгата на М. У. Дод „Дневник на г-жа Кити Тревелян: история 
от времето на Уайтфийлд и Уесли“, издадена през 1864 г. в Ню Йорк. 
Правилата са: „1. Предположи, че всеки ден е работен ден, защото це-
лият ти живот е състезание и битка, стока и пътешествие. 2. Всеки ден 
поставяй броеница или венец от добри дела, които да представиш пред 

54 Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания, с. 355. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya, 
s. 355.)

55 ДА Шумен, ф. 639 к, оп. 1, а.е. 58, л. 33. (DA Shumen, f. 639 k, op. 1, a.e. 58, l. 
33.)

56 Назърска, Ж. Дневникът на Еленка Димитриева – Енчева, с. 363. (Nazarska, 
Zh. Dnevnikat na Elenka Dimitrieva – Encheva, s. 363.)

57 ДА Шумен, ф. 639 к, оп. 1, а.е. 58, л. 27. (DA Shumen, f. 639 k, op. 1, a.e. 58, l. 
27.)
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Бог през нощта. 3. Ставай всеки ден във времето, в което биха ти поз-
волили твоето здраве и други обстоятелства“. 

Пенка участва в Литературно дружество. Тема на сбирката на 2 
март 1883 г., петък, е Флоренция, а нейното презентиране е дело на 
мис Лорънс. На сбирката присъстват както ученичките, така и техни-
те учителки – Мисис Ууд, Мис Лорд, Мис Бела и новата Мис Фарли. 
Всяка ученичка има подготвен текст, който трябва да изрецитира. След 
сбирката Мис Хамлин разговаря с Фотя Дюгмеджиева. За тази среща 
Пенка отбелязва: „Има голяма надежда у Фота. Започвам много да я 
обичам“.58 Вечерта приключва в трапезарията, където девойките хапват 
пудинг и играят на ветрило. 

Шуменката често посещава библиотеката и редовно чете худо-
жествена литература. Сред избора и са издания като световноизвестния 
роман на Хариет Б. Стоу „Чичо Томовата колиба“, романа от Томас Мор 
„Лала Рукх“, и „Гордостта на Камерън“ от Мери Джейн Хос Холмс. 
През свободното си време тя свири на пиано или играе на игра, в която 
чрез въпроси трябва да отгатнеш мислите на събеседника си. Най-чес-
то с Пенка в играта се включва Анастасия Маркова от Бургас, която 
също е в колежа в периода 1879 – 1884 г. 59

Трети март 1883 г., събота, е празник за Пенка, защото обичаната 
от нея Мис Хамлин има рожден ден. Весела и усмихната, рожденич-
ката извежда момичетата на разходка. Неделята е ден за почивка и мо-
литва. Сутринта проповядва д-р Ригс, чиято проповед Пенка определя 
като „доста суха“. Вечерта има сбирка на Мисионерското общество. 
Сбирката е водена от Мис Хамлин, а темата е посветена на островите 
Фиджи и мисионерското дело там. 

Често в дневника си Пенка отделя място за момиче с име Кате-
рина, за това, че ѝ липсва по време на ваканциите. Според нас става 
дума за Катерина Алекандрова Каназирска, която учи в колежа в пери-
ода 1880 – 1884 г. Катерина често отсъства и това вероятно е свързано 
с романтичен период от нейния живот. По баща тя се казва Екатерина 

58 Цит. по От сянката на историята: Жените в българското общество и култура, 
том 2. Извори за историята на жените: дневници, спомени, писма, белетристика. 
Съставителство и редакция Красимира Даскалова, Жоржета Назърска и Ренета 
Рошкева. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 2. 
Под печат. (Tsit. po Ot syankata na istoriyata: Zhenite v balgarskoto obshtestvo i kultura, 
tom 2. Izvori za istoriyata na zhenite: dnevnitsi, spomeni, pisma, beletristika. Sastavitelstvo 
i redaktsiya Krasimira Daskalova, Zhorzheta Nazarska i Reneta Roshkeva. Sofiya. 
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2020, s. 2. Pod pechat.)

59 От сянката на историята, 12 – 13. (Ot syankata na istoriyata, 12 – 13.)
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Яни Александрова, дъщеря на Яни Александров и Зоопи Николова от 
гр. Бургас. Нейният брат Никола Александров е авторитет и заможен 
човек – представител на известни корабни компании, почетен холанд-
ски консул и три пъти кмет на Бургас. А съпругът ѝ Александър Кана-
зирски е от Русе – учил в Болградската гимназия, участник в четата на 
Панайот Хитов и в Руско-турската освободителна война, стипендиант 
в Юридическия факултет на Новорусийския университет. Именно през 
1882 г. той се запознава и жени в Бургас за Екатерина (Катерина). 60

Всички български момичета заедно отбелязват празника на бра-
тята Кирил и Методий през май 1883 г. На тържеството присъстват 
още Ст. Панаретов, Тодор Шипков от Робърт колеж, д-р Милингтън и 
Дж. Уошбърн. Българският екзарх Йосиф е болен и не може да уважи 
събитието. Приятелят на българите Ал. Лонг непрекъснато говори на 
български език. Момче от Робърт колеж произнася реч, а шуменецът 
Ганьо Джебаров прочита красиво стихотворение. Неколкократно Пенка 
разговаря с проф. Панаретов, който я разпитва за бъдещите ѝ планове и 
за нейната дипломирана съученичка Еленка Димитриева.61 

През пролетта на 1883 г. Пенка се подготвя усилено за изпитите. 
Заедно с другите абсолвентки решават да бъдат облечени на изпитите 
с бели рокли, подготвят песен, композират и четвърта хумористична 
строфа в нея с обръщение към останалите ученички и учителите. Раз-
дялата наближава и девойките всячески се стремят да прекарват заедно 
всяка минута и час. Затова на 16 юни 1883 г. ученичките от последния 
и предпоследния курс, водени от Мис Патрик, мадмоазел и мисис Ралу, 
Т. Шипков и Агопян от Робърт колеж са на разходка около крепост-
ните стени на Константинопол. В един файтон са любимите хора на 
Пенка – Катерина, Сара и Т. Шипков.62 Всъщност само пансионерите 
в Американския девически колеж и в Робърт колеж са задължени да 
посещават неделните служби. Възпитаниците на двата колежа в сво-
бодното си време най-често практикуват разнообразни спортни игри 
или разходки, ако времето позволява.63

60 Драганов, Б. Истината за Александър Каназирски – от мечтата за свобода до 
строителството на нова България. – Утро, бр. 8788, 6 окт. 2019, https://utroruse.com/
article/765015/. (Draganov, B. Istinata za Aleksandar Kanazirski – ot mechtata za svoboda 
do stroitelstvoto na nova Balgariya. – Utro, br. 8788, 6 okt. 2019, https://utroruse.com/
article/765015/. 

61 От сянката на историята, с. 18. (Ot syankata na istoriyata, s. 18.)
62 От сянката на историята, с. 23. (Ot syankata na istoriyata, s. 23.)
63 Уошбърн, Дж. Петдесет години в Цариград. С., 1980, с. 104. (Uoshbarn, Dzh. 

Petdeset godini v Tsarigrad. S., 1980, s. 104.)
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25 юни 1883 г. е последният учебен понеделник в колежа за Пенка 
Димитриева. Само месец по-късно в родния дом тя ще запише послед-
ните изречения в дневничето: „21 август: Минал е само месец, откакто 
се върнах вкъщи. Толкова е хубаво да си починеш след пет години труд. 
Изпитите минаха и сега всичко изглежда като че ли е било сън.“64

В архивните материали на друга шуменка се съхранява тетрадка 
за ранни забележки от 25 януари 1882 г., сряда. В него авторката по-
сочва, че нейни учителки са мис Хамлин, мис Патрик, мис Кларънс, 
мис Лорд, мис Байгтън, мис Хелен Пенгело, мис Джеймс, мис Мери: 
„Аз всички обичам и всичките са много добри. Но една от тях, която 
аз умирам за нея е Мис Хамлин, моята любезна учителка“. Разбираме 
и нейната любима приятелка: „Ние сме всичко в това училище 22 бъл-
гарчета, но една от тях, която аз обичам от всичкото си сърце е Радка 
Вълчева от Джумая.“ Вероятно става дума за Радка Вълкова, учила в 
АДК в периода 1881 – 1884 г. Тя не присъства в списъците на Илчев 
и Танчев, посочена е само от Орлин Събев, без обаче да е отбелязано 
откъде е. Фотя сочи, че тя е от Джумая – но дали от Горна Джумая (Бла-
гоевград), Долна Джумая (днес в Гърция) или от Ески Джумая (Търго-
вище) е трудно да се установи. 

Любимка тя има и сред англичаните – „Всичките англичанчета 
в това училище са 8 и аз всичките обичам, но една от тях която оби-
чам най-много е Лора от Дания65 “. Притежателката на бележничето 
има и искрени приятелки: „Моите искрени приятелки са две и това са 
Фотя Величкова и Тодоричка Златева, които ги обичам от всичкото си 
сърце“.66 Последното ми дава основание да твърдя, че малката тетрад-
чица не е на Фотя, а на нейната най-добра приятелка Пенка.

Пенка Матева Рачева се дипломира през 1883 г. и се завръща в род-
ния Шумен. Тук тя се жени за шуменеца Илия Димитриев (1855 – 1932). 
Случайно или не, той е брат на най-добрата ѝ приятелка от АДК Еленка, 
учил е в Робърт колеж, след това в първия випуск на Военното учили-
ще в София и Генералщабната академия в Санкт Петербург. По думите 
на Пенка „След Съединението се омъжих за Илия Димитриев, който 
беше завършил генералщабната академия в Русия“. Пенка и ген. Илия 
Димитриеви имат дъщеря Василка, също дипломирана в Цариград. Тя 

64 От сянката на историята, с. 24. (Ot syankata na istoriyata, s. 24.)
65 В училището наред с българки, арменки, туркини се учат още гъркини, 

унгарки, испанки, германки, датчанки, еврейки, американки, англичанки, и 
французойки. 

66 ДА Шумен, ф. 639 к, оп. 1, а. е. 59. (DA Shumen, f. 639 k, op. 1, a. e. 59.)

Росица Ангелова



47

учи в АДК в периода 1908 – 1912, като през последната ѝ се дипломи-
ра. (Фигура № 2 – Пенка Р. Матева). Няма данни за смъртта ѝ и къде е 
погребана. 

Общо 16 момичета, записали като местожителство Шумен се учат 
в колежа, като 10 от тях се дипломират, една дори преподава в него. 
Според нас в колежа учи още едно момиче с името Зоя. Това косвено се 
доказва от писмата на Фотя Дюгмеджиева до нейните близки. Вероятно 
Зоя учи в колежа в зората на неговото създаване. Ето няколко цитата от 
писмата на Фотя, отнасящи се до Зоя: „като поздравиш Зоя, кажи ѝ да 
не се сърди, тя знае, че като имам рисуване и българска история, не ми 
остава празно време никак. Тя като е била тука уроците ѝ при нашите 
са били пълни. Като например с Катерина, с нея наедно дошла, тоест 
тази е третата година“; Зоя как е? Една ученица Николина Тончева я 
поздравява!“. Изпращащата поздрави Николина И. Владева, Тончева 
Обрешкова, учи в колежа в периода 1879 – 1885 г. Другото момиче, за 
което се говори е Катерина Александрова Каназирски, учила в периода 
1880 – 1884 г. Можем да предположим, че Зоя учи една или две години – 
и те са в периода 1879 – 1881. Трябва да отпадне годината 1878 г., защо-
то в своите спомени нито Пенка, нито Еленка говорят за трето момиче, 
дошло с тях в колежа от Шумен. На второ място, коя е Зоя? Тук отново 
трябва да работим с предположения. Може би става дума за Зоя, дъще-
ря на Ради Гьокчеренлиев и сестра на майката на Фотя – Кириакица. 
Няма много данни за Зоя. Ради Гьокчеренлиев и съпругата му София 
от Битоля имат следните деца – Зоя, Димо, Желез, Андон и Кириакица. 
Какво открихме за Зоя: че е родена 1870 или 1867 г., починала 1952 г. 
и че е учила в Русия. Със сигурност знаем, че тя е омъжена за офицера 
Недев и имат две деца Любен и Надка.67 Логични са въпросите: В Цари-
градското Военномедицинско училище учи синът на Р. Гьокчеренлиев 
Желез, защо не и дъщерята Зоя? Вероятно тя е записана твърде малка и 
поради това скоро се отказва. Дали обаче тя учи в руски пансион или в 
АДК може само да гадаем. Оставяме на времето и бъдещи изследовате-
ли да покажат в права посока ли са били разсъжденията ни. При все че 
все още не е са публикувани извори по проблематика, които биха дали 
допълнителна светлина.

Сравнително големият брой шуменки, които учат в АДК е сво-
еобразен атестат за шуменското общество, неговото състояние и нап-
редничавост. Първите българки, записани в колежа са за учебната 
1878/1879 г. Гордост за шуменци е, че през първата учебна година по-

67 Спомени – част І, с. 192. (Spomeni – chast І, s. 192.)
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стъпват две девойки от Шумен. Това са Еленка Димитриева и Пенка 
М. Рачева. Гордост е, че в края на учебната 1881/82 г. завършва ус-
пешно курса на училището и първото българско момиче Еленка Дими-
триева от Шумен. Година по-късно се дипломира още едно момиче от 
града – това е Пенка Рачева. Тук е мястото да отбележим, че може би 
и първата учителка българка в колежа отново от Шумен и това е Еле-
на Карамихайлова. От Шумен е и единствената съпруга на професора 
от Робърт колеж уважавания Петър Войков. За съжаление колежанките 
след завръщането си от Цариград не продължават своето образование 
и не работят и на практика, модерната образованост, получена в аме-
риканската образователна структура остава затворена. Изключение в 
това отношение прави Еленка Карамихайлова, учила изобразително 
изкуство във Виена и Мюнхен и Еленка Димитриева, която се включа в 
инициативите на варненския следосвобожденски женски елит.
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„ПРОСТО БОРИС“1 – ЛИЧНОСТТА  
НА БЪЛГАРСКИЯ МОНАРХ И ФОРМИРАНЕТО  
НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ КЪМ БЪЛГАРИЯ  

В МЕЖДУВОЕННА ПОЛША
Красимир Крумов

„JUST BORIS“ – THE PERSONALITY OF THE 
BULGARIAN MONARCH AND THE CREATION  

OF POSITIVE ATTITUDES TOWARDS BULGARIA  
IN INTERWAR POLAND 

Krasimir Krumov

This article is trying to show another point of view to the personality of the Bulgar-
ian King Boris III the Unifier, outside the context of the character, known to many gener-
ations of Bulgarians, subject to changes and distortions, depending on the ideology and 
time in which researchers live. Such distancing is possible among an audience that is not 
involved in domestic political processes, neither as a contemporary nor as a critic from the 
standpoint of time. The author has tried to show the perception of Tsar Boris III by public 
opinion in republican Poland in the context of the overall creation of an positive image 
towards Bulgaria and Bulgarians in Polish society in the interwar Poland (1918 – 1939).

„Най-много във Варшава са студентките българки. Учат главно за 
зъболекари. Много бързо усвояват полския език. На третия месец с тях 
може да се разговаря напълно свободно. Свикват към живота в Полша 
най-бързо от всички други чужденци и почти не тъгуват за страната си. 
Интересуват се много от полското народно изкуство, особено от носи-
ите и керамиката, възхищават се на нейната прецизност и колорит. Ид-
ват предимно от Западна България, Плевен и Етрополе. По празниците 
обикновено си пътуват за Родината. Полша смятат за много културна 
и богата страна, но твърдят, че има един „фелер“ (дефект, грешка, б. 
а.) – няма цар“2. 

1 Цитирано по: Makarczyk, J. Poprostu Borys..Król kolega poddanych. – ABC, 
Warszawa, nr 266, 1931, str.6.

2 Studentki-cudzoziemki w Polsce, Dzień Dobry, Warszawa, nr 92, 1932, str. 7.
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Така със симпатия към българите и България пише в броя си от 3 
април 1939 г. булевардният полски ежедневник „Dzień dobry“. Вмъква-
нето на пасажа с полския „фелер“, липсата на цар, е репортерски похват 
в търсене на екзотичната разлика, произтичаща от различното общест-
вено устройство в монархическа България и републиканска Полша. 

Образът на българския монарх цар Борис III Обединител, цар на 
българите от 3 октомври 1918 г. до смъртта си на 28 август 1943 г. и 
ролята му в обществено политическите процеси и на международната 
сцена през периода на царуването са подробно изследвани от българ-
ската историография и научно-популярната и мемоарната литература в 
трудове на акад. Илчо Димитров3, акад. Георги Марков4, Иван Йовков5, 
Стилиян Нойков и Валентин Радев6, Любомир Лулчев7, Константин 
Муравиев8, Никола Мушанов9, царица Йоана10 и редица други изсле-
дователи, съвременници и личности от близкото обкръжение на царя. 
Написаното за монарха е в пряка зависимост от научните търсения на 
автора, на идеологическите позиции, от които поглежда към личността 
на цар Борис III или близката емоционална връзка, която е имал с него.

3 Димитров, И. Царят – фюрер. (Щрихи към портрета му). – В: Вознесенски, 
В. Д. Цар Борис, Хитлер и легионерите. С., 1971, 85 – 95.; Димитров, И. Смъртта на 
цар Борис III. – Исторически преглед, кн. 2, 1968, 40 – 59.; Димитров, И. България 
на Балканите и в Европа. С., 1983. (Dimitrov, I. Tsaryat – fyurer. (Shtrihi kam portreta 
mu). – V: Voznesenski, V. D. Tsar Boris, Hitler i legionerite. S., 1971, 85 – 95.; Dimitrov, I. 
Smartta na tsar Boris III. – Istoricheski pregled, kn. 2, 1968, 40 – 59.; Dimitrov, I. Balgariya 
na Balkanite i v Evropa. S., 1983.).

4 Марков, Г. Българо-германските отношения 1931 – 1939. С., 1984. Марков, Г. и 
колектив. Подбрани извори за българската история Т. IV. Кн. 1 : Българската държава 
и българите 1878 – 1946. С., 2009. (Markov, G. Balgaro-germanskite otnosheniya 
1931 – 1939. S., 1984. Markov, G. i kolektiv. Podbrani izvori za balgarskata istoriya T. IV. 
Kn. 1: Balgarskata darzhava i balgarite 1878 – 1946. S., 2009.)

5 Йовков, И. Хрониката на едно царуване. Т. 2, С., 1991. (Yovkov, I. Hronikata na 
edno tsaruvane. T. 2, S., 1991.)

6 Нойков Ст., Радев В., Цар Борис III в тайните документи на Третия райх 
1939 – 1943. С., 1995. (Noykov St., Radev V., Tsar Boris III v taynite dokumenti na Tretiya 
rayh 1939 – 1943. S., 1995.)

7 Лулчев, Л. Тайните на дворцовия живот. Дневник (1938 – 1944). С., 1992. 
(Lulchev, L. Taynite na dvortsoviya zhivot. Dnevnik (1938 – 1944). S., 1992.)

8 Муравиев, К. Събития и хора: Спомени (Под ред. Илчо Димитров). С., 1992. 
(Muraviev, K. Sabitiya i hora: Spomeni (Pod red. Ilcho Dimitrov). S., 1992.)

9 Мушанов, Н. Дневник. Спомени. Автобиография. (съст. Н. Киселкова, С. 
Хасан). С. 2018 (Mushanov, N. Dnevnik. Spomeni. Avtobiografiya. (sast. N. Kiselkova, S. 
Hasan). S. 2018)

10 Царица Йоана. Спомени. С., 1991. (Tsaritsa Yoana. Spomeni. S., 1991)
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Извън иституционализираната и строго научната представа за ли-
чността на цар Борис III съществува един друг план, граничещ с мито-
вете и легендите, който се е съхранил у поколения българи дори през 
епохата на тоталитарното общество през периода 1944 – 1989 г. за царя 
покровител, добрия монарх, царя на народа, държавника, произнесъл 
пред външния министър на Райха фон Рибентроп фразата „Винаги с 
Германия, никога срещу Русия“11. По подобен начин гледа на цар Борис 
III и масовата читателска аудитория в междувоенна Европа, неангажи-
рана с българския обществено-политически живот и противоречията 
на България със съседите ѝ на Балканите. С настоящия текст бихме 
искали да представим възприятието на цар Борис III Обединител от 
общественото мнение в Полша като елемент от формирането на поло-
жителен образ на България в полската преса и в политическите и упра-
вляващите кръгове в периода между Първата и Втората световна война.

Ако личността на бащата и предшественик на цар Борис III цар 
Фердинанд I Български е позната „наизуст“ на карикатуристи, комен-
татори, фейлетонисти и сатирици и царят-баща присъства в стотици ка-
рикатури и язвителни дописки предимно с негативен характер, то към 
младия монарх, който до този момент като принц-престолонаследник 
е бил в сянката на своя баща, първоначалният медиен интерес е слаб. 
Във фокуса на вниманието е фигурата на Александър Стамболийски, 
застанал начело на българското правителство през 1919 г. Наричан от 
полската преса „оранжев диктатор“, по наименованието на параво-
енното формирование на земеделците у нас „Оранжева гвардия“, Ал. 
Стамболийски „влиза в новините“ в Полша при управлението на зе-
меделското правителство на Винценти Витос12, оглавил кабинета във 
Варшава през юли 1920 г. Тогава е лансирана идеята за земеделска ос 
Варшава – София под егидата на Ал. Стамболийски и В. Витос.

Полската премиера на Ал. Стамболийски се състои през 1920 г. 
с официалната визита на българския министър-председател във Вар-
шава по покана на премиера В. Витос. Зад подготовката ѝ стоят огро-
мните усилия на тогавашния посланик на Полша в България Тадеуш 
Грабовски13, който хвали българския земеделски лидер до небесата, 

11 Марков, Г. 120 г. от рождението на Борис III. – Труд, 30 ян. 2014 (Markov, G. 
120 g. ot rozhdenieto na Boris III. – Trud, 30 yan. 2014)

12 Винценти Витос (1874 – 1945), полски политик, деец на селското движение, 
три пъти министър-председател на Полша.

13 Тадеуш Станислав Грабовски (1881 – 1975) – литературен историк, пръв по-
сланик на Полша в България.
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наричайки го гений14. Впоследствие В. Витос ще се покае. „Имаше и 
други гласове за Стамболийски, изразяващи се не твърде ласкателно за 
него, но в крайна сметка надделя мнението на г-н Грабовски“15.

При гостуването си у В. Витос Ал. Стамболийски прави лошо 
впечатление на домакините и това, може би, впоследствие служи за 
фон, на който младият и екзотичен монарх цар Борис III ще изглежда 
изискано, културно, човешки и дипломатично. „Дойде Стамболийски 
и веднага се показа като диктатор. Когато в компанията на премиера 
Витос и вицепремиера Дашински обикаляше Полша, навсякъде тряб-
ваше да добави своите три гроша и да се обади как трябвало еди-какво 
си да изглежда, давайки досадни съвети и указания. Трябваше накрая 
да му се обърне внимание, че все пак и ние доста знаем и доста уме-
ем. Стамболийски си тръгна, оставяйки у Витос впечатление по-скоро 
неприятно“16. 

В условията на управление в Царството, което във Варшава на-
зовават диктатура, полските управляващи кръгове насочват внимание-
то си към царския двор в София. В първите години на управлението 
монархът е в сянка, има спекулации в европейската преса, че може да 
бъде детрониран. Само месец след коронацията му на българския трон 
полският „Czas“, цитирайки либералния берлински вестник „Vossische 
Zeitung“ разказва на 3 ноември 1918 г., че в старата българска столица 
Търново е обявена Българска република, а цар Борис III е абдикирал17.

Година след падането на В. Витос от премиерския пост в Пол-
ша посланик Т. Грабовски влага всички усилия да получи аудиенция в 
Двореца в София. Дипломатът получава покана за 16 ноември 1922 г. 
„Молейки за нея, бях убеден, че ще бъде обикновена протоколна ви-
зита, според тукашните обичаи, колкото да се представя на царя след 
връщане от отпуска и кратко да предам политическата обстановка в ро-
дината. Вместо това царят и придаде съвсем друг характер, обръщайки 
я в дълга над час и половина дискусия на тема не само политическото и 
икономическото положение на Полша, но и на жизнено важните въпро-
си, засягащи България, Балканите и Близкия Изток.“ – ще напише два 
дни по-късно в рапорт до Министъра на външните работи във Варшава 
посланик Т. Грабовски18.

14 Witos mówi o Bułgarii, a myśli.. – Nowy Dziennik, Warszawa, nr 29, 1933, str. 8.
15 Witos mówi o Bułgarii, a myśli.., str. 8
16 Witos mówi o Bułgarii, a myśli.., str. 8
17 Pogłoski o abdykacji króla Bułgarii. – Czas, Warszawa, nr 489, 1918, str. 1.
18 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół: 2/503/0 Ambasada RP w Londynie, 
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Цар Борис III оставя у госта си впечатлението за доста добро ори-
ентиране във въпросите от вътрешната и външната политика на Полша, 
а някои моменти от разговорите го карат да мисли, че монархът специ-
ално се е подготвял по тези въпроси за срещата. Царят се интересува от 
впечатленията, които предизвикват в Полша септемврийските събития 
(1922 г.) в София. В очите на Т. Грабовски цар Борис III не достатъч-
но решително осъжда тактиката и методите на правителството на Ал. 
Стамболийски за борба с политическите противници. „По този въпрос 
в цялост обаче царят сякаш избягваше категорично да се изкаже, а по-
скоро кимаше, отколкото да представи личното си мнение. Като цяло 
цар Борис ми направи този път впечатление на човек уморен, нервен и 
отчаян.“ – пише Т. Грабовски19.

По-важна е последващата оценка на ситуацията в София, която 
прави посланикът на Полша у нас. В опозицията Ал. Стамболийски – 
цар Борис III симпатиите открито са на страната на царя, като неговата 
позиция към този момент е оценена като незавидна. „Млад, политиче-
ски не шлифован, образован единствено във военното дело и при това 
абсолютно самотен, Борис изведнъж е изправен пред най-сложните по-
литическо-държавни и обществени въпроси. Отстранен изцяло от упра-
влението от Стамболийски, който и със силната си индивидуалност и 
с бруталната си енергия тежи върху меката нервна натура на младия 
владетел, днес е единствено представителна фигура и послушно оръ-
дие в ръцете на фактическия диктатор на България. В управлението не 
се меси, държавни проблеми не решава, в същността на новите закони 
и непрекъснатите нарушения на конституцията не навлиза, всякакви 
документи, подбутнати му от правителството подписва без големи ко-
лебания, оставяйки цялата инициатива и отговорност върху правител-
ството и се отказва дори от тези права за решения и санкции по първос-
тепенни въпроси от държавна важност, които българската конституция 
му дава. Казва официално, че иска да бъде абсолютно конституционен 
владетел, за разлика от баща си, който през цялото време е огъвал Кон-
ституцията според собствената си воля, но де факто е напълно безсилен 
като власт“20. 

Тук в резултат на цитираната по-горе аудиенция се разгръща 
и един втори план на българския цар, който в следващите години и 
десетилетия ще надделее в образа му в полското обществено мнение в 

Seria: 1.1.2 Raporty placówek dyplomatycznych RP, Jednostka: 53, kartka 18
19 AAN, 2/503/0/1.1.2/53, kartka 19.
20 AAN, 2/503/0/1.1.2/53, kartka 20.
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положителен план. Обликът на народния цар. „Единственото поле, на 
което българският цар май има някаква самостоятелност и инициатива, 
е личното му отношение към обществото, а преди всичко към селските 
хора, в което се проявява благороден и дълбоко стигащ демократизъм. 
От първите дни на своето управление, а особено от момента на пълното 
завземане на властта от земеделците, цар Борис по много ярък начин 
манифестира своите чувства за хората без свитата си, без охрана, в сив 
военен шинел или скромно цивилно облекло, преминаващ със своя ав-
томобил, най-често управляван лично от него, на кон, а дори и пеша, 
спирайки по селца и градове и вземайки участие в различни местни 
тържества, църковни и народни празници като осветяване на паметни-
ци на загинали във войните, откриване на училища и църкви, болници, 
селски кооперации, а дори седянки, сватби и кръщенета“21.

В медиите в Полша царят на българите присъства в различни 
роли през различните години. Като активен в обществено-политиче-
ския живот държавен глава, като активен субект на международните 
отношения, като учен, а особено в сферата на лайфстайла, термин в 
съвременната журналистика, описващ стила на живот на известните 
хора – като се почне от битността му на ерген за женене, почитател на 
автомобилите и локомотивите и се стигне до добър баща и съпруг.

„Българският цар си търси жена в белгийския царски двор“22 – 
пише сензационно от първата си страница варшавският ABC през 
1929 г. Нищо, че само 10 дни по-рано друг вестник, „Czas“ разказва 
надълго и нашироко за брачните намерения на цар Борис III по отно-
шение на принцеса Джована23. Вярно, че „Czas“ върти спекулациите, 
според които сватбата на царя и принцесата се е провалила, заради спо-
рове с Ватикана за вярата на бъдещото потомство на двойката със синя 
кръв. Темата е интересна за полската аудитория, преобладаващо като-
лическа. Светият Престол се съгласил под влиянието на Бенито Мусо-
лини бъдещият евентуален престолонаследник в царското семейство да 
бъде кръстен в източното православие, в съответствие с изискванията 
на Търновската конституция, но за останалите деца Ватиканът не от-
стъпвал, те трябвало да са католици. Цар Борис III бил казал, вероятно 
под влияние на Българската православна църква, че за това каква вяра 
ще имат децата от бъдещото му семейство ще реши единствено той24. 

21 AAN, 2/503/0/1.1.2/53, 20 – 21
22 Król Bułgarski szuka żony. – ABC, Warszawa, nr 107, 1929, str. 1. 
23 Małżenstwo króla bułgarskiego. – Czas, Warszawa, nr 80, 1929, str. 1. 
24 Małżenstwo króla bułgarskiego. – Czas, Warszawa, nr 80, 1929, str. 1.
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Изданието спекулира, че следващата възможна царица е дъщерята на 
руския престолонаследник Великия княз Кирил или една от наследнич-
ките на Дом Мекленбург, благородна династия със славянски произход. 
Която и да е, новина като тази продава тиражите, а несемейният цар от 
София е стръв за читателя и особено за читателките.

Годежът на стопанина на софийския Дворец е новина от първите 
страници на полските вестници с подробно описание на церемонията и 
реакциите в София. „АВС“ разказва за многохилядна манифестация в 
българската столица в чест на щастливото събитие – пишат за 100 хи-
ляди участници в шествието до Двореца и за 6 деца, които едва не били 
удушени в тълпата и се наложило да бъдат закарани в болница. Когато 
царят понечил да стигне с кола до резиденцията на премиера, тълпата 
го обкръжила и го пренесла на ръце по улицата до седалището на ми-
нистър-председателя25. Италианският посланик говори пред събралото 
се множество от балкончето на посолството, радостта е всеобща, един-
ствено социалистическата преса в София е сдържана в репортажите. 
Затова пък варшавският „Robotnik“, официален централен орган на 
Полската социалистическа партия, пуска голяма снимка от връщането 
и посрещането на царя в българската столица в компанията на съпру-
гата му.

Царят-баща е друга сюжетна линия в полските печатни издания, 
която носи положително отношение към цар Борис III. Читателската 
аудитория е информирана за раждането на дъщеря му Мария Луиза, а 
раждането на престолонаследника княз Симеон Търновски е с ранг не 
просто на светско, но и на политическо и държавно събитие. Вестни-
ците често публикуват снимки с текст под тях – на престолонаследника 
като бебе, на княгинята на кон в София, на цар Борис III княз Симеон 
Търновски пред Двореца. „Цар Борис посвещава много време на свои-
те деца. Ето тук учи дъщеричката си Мария Луиза да рисува.“ – пише 
варшавското списание Ilustracja Polska до снимката на малката княгиня 
в обширен снимков репортаж за удостояването на българския владе-
тел през 1939 г. със званието „Доктор хонорис кауза“ на Университета 
„Юзеф Пилсудски“ (днес Варшавски университет)26.

За да почетат научните достижения на монарха лично, в България 
пристигат ректорът проф. Влоджимеж Антоневич27 и още 7 изтъкнати 

25 Zaręczyny króla Borysa wywołały entuzjazm w Bułgarii. – ABC, Warszawa, nr 
280, 1930, str. 4.

26 Polskie wyróźnienie dla Cara Bułgarów. – Ilustracja Polska, Warszawa, nr 26, 
1939, str. 684.

27 Влоджимеж Антоневич (1893 – 1973) – полски археолог, ректор на Варшавския 
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учени. В речта си по време на церемонията в залата за аудиенции на 
Двореца в София проф. Вл. Антоневич посочва, че решението на акаде-
мичната общност на университета във Варшава има двойно значение – 
веднъж отличава заслугите на цар Борис III към природните науки, а 
втори път е израз на сърдечните чувства към българския народ и мо-
нарха. „Ваше Царско Величество, изтъкнат изследовател и познавач на 
българската природа години на ред продължава великото дело на своя 
баща цар Фердинанд I в областта на ентомологията и орнитологията. 
Благодарение на това България може да бъде днес пример за научна и 
природонаучна апаратура, особено в сферата на зоологията и ботаника-
та. Не е тайна също, че Ваше Царско Величество е инициатор и меценат 
на научни издателства в своите институти. Към много ценните заслуги 
в организацията на науката спада създаването на съответна изследова-
телска атмосфера. В този смисъл ролята на Ваше Царско Величество е 
изключителна“28. – подчертава проф. Вл. Антоневич. 

Дори в жеста на академичния съвет на университета „Ю. Пилсуд-
ски“ да има елемент на дипломация, трябва да се отчете, че през 30-те 
години на XX век удостояването на държавници с подобни научни зва-
ния не е практика в полските университети и отличието за цар Борис III 
е по-скоро изключение.

Изкуството на Public Relations във времената, обект на описание 
в настоящия текст е непознато. Дворът има свой церемониал, от който 
цар Борис III често бяга и впечатлява събеседниците си с непосредстве-
ното си поведение на общуване. Така е в гореописания случай, където 
след официалната церемония монархът се спира при всеки от гостите 
„на раздумка“, както отбелязват полските репортери, разпитва учените 
с вещина за областите, в които работят и за постиженията им. 

Такова впечатление отнася и орлякът журналисти, посетили Ва-
рна и двореца в Евксиноград за откриването на паметника на Владислав 
Варненчик. „Целият прием премина без всякакъв церемониал и без 
обичайната за такива случаи скованост. Царят и царицата поотделно 
обикаляха при своите гости и разговаряха с тях свободно с изключител-
на любезност. (... ) Царят дойде до нашата групичка и след като се пред-
ставихме разговаря доста дълго с пишещия тези думи: „Le metier que je 
fais, ne me suffit pas – Работата, която върша, не ми е достатъчна. Затова 
си избрах още една професия: аз съм ботаник и въобще изследвам при-

университет, член на Полската академия на науките.
28 Wręczenie królowi Borysowi dyplomu doktora h. c. Uniwesytetu J. Piłsudskiego. – 

Gazeta Polska, nr. 143, 1939, str. 2.
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родата. Затова също се занимавам толкова активно с евксиноградския 
парк, който поникна тук от нищото“29.

Домакинът привиква директора на парка да разведе гостите из 
него. „След приключването на garden party всички гости дефилираха 
пред царската двойка и бяха сърдечно изпратени от нея. Подавайки ми 
ръка, царят ме попита как ни е харесал паркът и беше видимо доволен, 
че сме били очаровани и бихме искали да останем още. Градинският 
прием направи на всички гости най-мило впечатление, благодарение на 
любезността, елегантната простота в общуването и високата култура 
на достойните домакини, да не говорим за обилната трапеза. Царска 
двойка още това естествено очарование, което им позволява да обеди-
няват сърцата на народа, който управляват, а високата интелигентност 
на царя му дава възможност да управлява в изключително трудните 
условия и в страната, която е подложена на силни вътрешни сътресе-
ния.“ – отбелязва полският дописник30.

По случай новата 1939 година цар Борис III прави нещо необи-
чайно за царския церемониал и дипломатическия протокол. В първите 
дни на януари идва на лично посещение на посланик Адам Тарновски, 
доайен на дипломатическия корпус в София, в сградата на посолство-
то на Полша в Царство България. Царят остава там повече от час, а 
полската преса е впечатлена и пише, че това се случва за първи път31. 
Жестовете са двустранни. 

Подобни публикации вероятно имат своята роля в повишаване на 
интереса към България, наравно с чисто комерсиалните реклами и пох-
вати. 30-те години на ХХ век са период, в който Варна се превръща в 
туристическа дестинация за около 1000 души годишно. За полските ту-
ристи във Варна, за делегациите пристигащи в София и за журналисти 
и политици срещите, дори мимолетни или отдалеч с българския цар са 
ярки и запомнящи се, а спомените от тях се мултиплицират в печата и 
сред народните маси. „Нямам понятие как изглежда Н. Ц. В. Цар Борис 
III с корона, скиптър и кълбо, с хермелиново палто, окичено с ордени, 
обаче по бански прави впечатление на мил атлетичен човек, управляващ 
хазартно платноходката си по водите на Черно море. Когато царският 
ветроход преплува край плажовете на Варна и Свети Константин, цяла-
та публика се хвърля към водата с викове: „Борис, Борис!“ С викове и 

29 Po uroczystościach warneńskich, – Czas, Warszawa, nr. 234, 1935, str. 3.
30 Po uroczystościach warneńskich, – Czas, Warszawa, nr. 234, 1935, str. 3.
31 Pierwsza wizita króla Borysa. – Dobry Wieczór – Kurier Czerwony, Warszawa, nr. 

10, 1939, str. 3.
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махане със сламени шапки поздравяват своя монарх. Популярността на 
царя без съмнение е нетипична. Щом е направил така, че като говорят 
за него никой да не му изрежда дължимите титли, а да каже простичко 
„Борис!“, това вече е много!“32 – диви се пратеникът на вестник „АВС“ 
Януш Макарчик в репортаж от София, озаглавен: „Просто Борис. Ца-
рят приятел на поданиците“.

Полската преса повтаря по свои източници и впечатления написа-
ното по-рано в тайния рапорт на посланик Т. Грабовски – царят е нався-
къде, виждан е кажи-речи във всяко село. Вестниците един след друг 
повтарят думите на американския мисионер и журналист, прекарал 
дълги години в България като кореспондент на The Christian Science 
Monitor, който казал, че цар Борис III е „може би, първият в историята 
цар, който познава лично толкова свои поданици, при това всичките ги 
помни.“33

Аудиторията е грабната от разказите за това, как държавникът с 
корона спира и разговаря с обикновените хора, пита ги за болките и 
грижите, участва в събрания за справедливо разпределение на реколта-
та в някоя кооперация, дава съвети, изслушва, а после в селото се връ-
ща новина, че всички искания, изказани в негово присъствие са взети 
предвид, а кметове и разни други търчат да ги изпълняват. Еди-кой си 
дядо орал с дървено рало, изведнъж след среща с някакъв мъж, полу-
чил по пощата нов метален плуг. Тоя мъж, който обяснявал, че Бъл-
гария трябва да се обича и говорил красиво, се оказал не кой да е, а 
самият цар.

Я. Макарчик споделя с читателите интересен диалог, на който 
станал свидетел във Варна. Някакъв господин, ядосан от селскостопан-
ската криза, къде на шега, къде сериозно бил казал: 

– Май трябва да си направим и тука болшевизъм.
– А какво ще стане с царя? 
– Е как какво, с него заедно, разбира се!34

Специално място в десетки кореспонденции от София и препеча-
тки от чуждия печат заема увлечението на цар Борис III към локомоти-
вите и локомотивното дело. Това не е случайно, като се има предвид, че 

32 Makarczyk, J. Poprostu Borys.. Król kolega poddanych. – ABC, Warszawa, nr 
266, 1931, str. 6.

33 Makarczyk, J. Poprostu Borys.. Król kolega poddanych. – ABC, Warszawa, nr 
266, 1931, str. 6.

34 Makarczyk, J. Poprostu Borys.. Król kolega poddanych. – ABC, Warszawa, nr 
266, 1931, str. 6.
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по това време Полша е един от водещите производители на локомотиви 
в Европа.

Българо-полските отношения в междувоенния период, започнали 
с възстановяването на независимостта на Полша през 1918 г., стигат 
своя апогей през 30-те години на миналия век. По случай 19-та годиш-
нина от възкачването на царя на престола през октомври 1938 г. на цели 
страници вестниците във Варшава разказват живота на монарха и при-
носа му за двустранните отношения. Само година преди избухване на 
войната „Czas“ отбелязва, че в сферата на задграничната политика цар 
Борис IIII върви по същата линия, по която и Полша – неутралитет към 
идеологическите блокове. „С двустранния пакт, който цар Борис склю-
чи с Югославия и с договора в Солун с всички съседи, България даде 
своя принос за превръщане на Балканите от огнище на размирици, в 
огнище на мира.“35

В дневния ред на българо-полските отношения като приоритет 
цар Борис III извежда пряката железопътна връзка между Полша и 
България през мост на река Дунав. „И, може би, той ще бъде първият 
машинист на първата влакова композиция, която ще премине през този 
мост.“ – пише в материала си журналистът от „Czas“36.

Съдбата и последвалите исторически събития не позволяват тази 
управленска и репортерска визия за българо-полските отношения да се 
реализира докато цар Борис III е жив. 

Избухването на Втората световна война, започнала с нахлуването 
на Германия в Полша на 1 септември 1939 г. поставя българския цар 
пред труден избор. Отношенията между България и Полша са в своя 
възход. „Хитлер настоява за подкрепа от България. Това не е лесно ре-
шение, тъй като в междувоенния период Борис III се стреми към по-
тесни контакси с Полша. Само миг преди избухването на конфликта 
през 1939 г. българският цар получава званието Доктор хонорис кауза. 
Успоредно с това е носител и на Ордена на Белия орел, с който е удос-
тоен през 1927 г.“ – пише в наши дни славистката Агнешка Касперек37. 

Дори след преминаването на България на страната на врага 
полското обществено мнение запазва положителното си отношение 
към считаната за братска славянска страна и към нейния монарх. 

Посочването на избрани елементи от медийното функциониране 
на образа на цар Борис III, успоредно с показване на начина на въз-

35 Bułgaria święci jubileusz swojego króla. – Czas, Warszawa, nr 276, 1938, str. 7.
36 Bułgaria święci jubileusz swojego króla. – Czas, Warszawa, nr 276, 1938, str. 7.
37 Kasperek, A. Korona carów Bułgarii: Borys III – car, za którym rozpaczał na-

ród. – Kurier Historyczny, Warszawa, 2018, https://kurierhistoryczny.pl/artykul/korona-
carow-bulgarii-borys-iii-car-za-ktorym-rozpaczal-narod,418 (07.11.2020).
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приемането на личността му от страна на полската държава и нейните 
институции открива допълнителна възможност за по-широка оценка на 
българския владетел. Наред с плюсовете и минусите на неговото упра-
вление, на неговия характер и на последиците, от предприеманите от 
него държавнически решения, цар Борис III разкрива една богата в ин-
телектуално отношение и светска като характер и поведение личност. 
Дали под сянката на платноходка, зад кормилото на автомобил или в 
локомотив, дали сред представителите на академичните среди, или на 
лов, или на ски в Алпите, цар Борис във възприятието на общественото 
мнение в републиканска Полша е представен като прогресивен и моде-
рен европеец. Положителното възприятие на образа на българския дър-
жавен глава в пресата и в средите на управляващите кръгове във Варша-
ва е елемент от формирането на положително отношение към Царство 
България и българите и укрепване на двустранните взаимоотношения в 
периода между двете световни войни (1918 – 1939).

Красимир Крумов
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ОТ ТВОРЧЕСКО ДРЪЗНОВЕНИЕ ДО 
ИДЕОЛОГИЧЕСКО ПАДЕНИЕ. СИЛИСТРЕНСКИЯТ 

ТЕАТЪР ОТ 1940 ДО 1958 ГОДИНА
Наталия Минчева

FROM CREATIVE INSPIRATION TO IDEOLOGICAL 
FALL OF SILISTRA THEATRE DURING 1940 – 1958

Natalia Mincheva

In the autumn of 1940, there is a certain revival of the cultural life in Silistra. The 
connection with the national patriotic elation quickly wipes out any traces of anti-national-
istic Romanian politics. This theatre has always been in the center of the artistic movement 
contributing to the up keeping of positivity amongst the population during the Romanian 
invasion.

On 26th February 1941, the theatre is re-established as a section of the “Dorostol“ 
institution, and on 18th March the same year, it is declared as a district establishment. After 
its first working season, at the Congress of the Artists Union, Silistra Theatre is officially 
acknowledged as a professional organization. The artistic achievements and the love of the 
town’s society for the theatre gave the impulse to the local authorities to support it.

After September 1944, Silistra Theatre becomes an ideological formation for the 
communist propaganda. All performances are manipulated into ways to reflect the categor-
ical power of the “socialist revolution“ and that it is the only way forward – deviations are 
not acceptable. This kind of control of the communist incursion into the artistic and creative 
work in the theatre leads to its down fall and the lack of interest from the local citizens.

От есента на 1940 г. културният живот в Южна Добруджа започва 
да се възстановява. Свързан с всеобщия патриотичен подем на населе-
нието, той бързо заличава следите от денационализаторската румънска 
политика. Макар Силистра да е малък град, обществото му винаги е 
претендирало за градско достойнство и развита духовност, и е живяло 
със самочувствието на граждани още от Освобождението. Веднага след 
9 септември 1944 г. насилствено е прекъснато естественото развитие на 
културните процеси. Театърът е използван от комунистическия режим 
за легитимация пред обществото в опитите за налагане на утопията за 
построяване на светлото комунистическо бъдеще. 
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Най-крупното културно завоевание на българската власт след въз-
връщането на Южна Добруджа е именно възстановяването на театъра 
(още на 26 февруари 1941), като секция към читалище „Доростол“1. По-
вечето от актьорите са същите от действащия театър към Българското 
културно общество през 30-те години. За почетен председател е избран 
полковник Христо Козаров – началник на силистренския гарнизон. Ху-
дожественото ръководство на читалищния театър е поето от директора 
на гимназията Лефтер Бояджиев (възстановил театралната дейност в 
града по време на румънското господство). За режисьори са определе-
ни учителят Георги Язаджиев и Вичо Маринов (театрален деец)2.

С решение на Общинския съвет от 18 март 1941 г. театърът е обя-
вен за общински3. Тържественото откриване на Силистренския общин-
ски театър става на 21 март с постановката „Боряна“ от Й. Йовков4. За 
артист-режисьор е назначен Стефан Николаев5, който поставя на сце-
ната и „Калин Орела“6. Така е положено професионалното начало на 
градския театър в Силистра. 

Следващата постановка на Стефан Николаев „Изворът на Белоно-
гата“ се превръща в голям културен празник за Силистра, четем във в. 
„Подем“7.

Видимите успехи на Общинския театър са импулс за общината 
да отпусне на театъра парични средства от допълнителния си бюджет8.

След приключване на първия театрален сезон (август 1941) режи-
сьорът Ст. Николаев, който междувременно е назначен и за директор 
на Общинския театър, участва в конгреса на Съюза на артистите в Со-
фия. На форума Силистренският театър е легитимиран и му е признато 
правото на професионален. По време на пребиваването в столицата Ст. 
Николаев е приет от министъра на просвещението проф. Борис Йоцов, 
който обещал пълна подкрепа за местния театър, и да посети града, при 
откриването на новия творчески сезон9.

1 Симеонова, Н. Пресеченият път на свободата. Силистра 1940 – 1947. 
Силистра, 2018, с. 145 – 149; ДА – Силистра, ф. 157 К, оп. 1, а.е. 16, л. 1 (Simeonova, 
N. Presecheniyat pat na svobodata. Silistra 1940 – 1947. Silistra, 2018, s. 145 – 149).

2 Подем, II, бр. 7, 3 март 1941(Podem, II, br. 7, 3 mart 1941). 
3 Подем, бр. 11, 28 март 1941 (Podem, br. 11, 28 mart 1941).
4 ДА – Силистра, ф. 1 К, оп. 1, а.е. 18, л. 3. 
5 Симеонова, Н. Пресеченият път на свободата, с. 404 (Simeonova, N. 

Presecheniyat pat na svobodata, s.404).
6 Подем, III, бр. 61, 13 март 1942 (Podem, III, br. 61, 13 mart 1942).
7 Подем, бр. 65, 10 април 1942 (Podem, br. 65, 10 april 1942). 
8 ДА – Силистра, ф. 13 К, оп. 2, а.е. 12, л. 1 – 6. 
9 Подем, III, бр. 77, 3 юли 1942 (Podem, III, br. 77, 3 yuli 1942). 
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След това високо признание за театъра силистренската общинска 
управа предоставя салона на Съдебната палата за постоянна театрална 
зала10, поемайки ремонта и оборудването ѝ. За целта тя отпуска от бю-
джета 500 000 лв.11 По-късно (през август 1942) при посещението на 
кмета Иван Дочев в София се урежда финансова помощ за читалището 
и театъра12.

Ремонтирането на театралния салон върви бързо, но са необхо-
дими още парични средства. Затова кметът Дочев открива подписка с 
дарения на стойност 1000 лв., в която се включват много граждани. 
Всички спомоществователи се ползват с две безплатни места за всички 
премиерни представления през сезона 1942/1943 г. като почетни гос-
ти13.

През новия творчески сезон общинският театър разполага с 10 
професионални щатни актьори. Към театъра е разкрита театрална шко-
ла. Заплатата на директора-режисьор се осигурява от бюджета на об-
щината, а всички други разходи се покриват от приходите на театъра14. 

Официалното откриване на новия театрален салон е на 28 ноем-
ври 1942 г. с пиесата „Неразделни“ от Пенчо Славейков. Драматизаци-
ята е на Желю Янков, а режисьор е Стефан Николаев. В постановката 
участват актьорите: Ана Булгурова, Надежда Раличкова, Султана Мор-
фова, А. Златарова, Д. Шишков, Н. Траянов, А. Мавродиев, П. Стайков, 
П. Велчев, А. Иларионов и др.15 На културния празник присъстват лица 
от околийската и общинската власт, кметовете от околията, представи-
тели на различните обществени и професионални организации, дари-
тели и граждани. За да подкрепят театъра, търговците Христо Бобев и 
Васил Димов (Цикото), околийският управител Владимир Стойчев и 
кметът Иван Дочев подписват полици на стойност 100 000 лв.16.

След премиерата, с която е открит новият театрален сезон, следва 
пиесата „Рибарска любов“ от Б. Енгел, посрещната възторжено от си-

10 Западното крило на сградата на Педагогическото училище с 456 места в теа-
тралния салон (ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 41, л. 311; Пак там, ф. 162, оп.1, а.е. 
18, л. 174). 

11 Подем, III, бр.74, 12 юни 1942 (Podem, br. 74, 12 yuni 1942).
12 Подем, бр. 83, 14 август 1942 (Podem, br. 83, 14 avgust 1942).
13 Подем, бр. 91, 9 октомври 1942; бр. 94, 30 октомври 1942; бр. 95, 6 ноември 

1942 (Podem, br. 91, 9 oktomvri 1942; br. 94, 30 oktomvri 1942; br. 95, 6 noemvri 1942). 
14 Подем, бр. 80, 24 юли 1942; бр. 81, 31 юли 1942 (Podem, br. 80, 24 yuli 1942; 

br. 81, 31 yuli 1942).
15 Подем, бр. 98, 27 ноември 1942 (Podem, br. 98, 27 noemvri 1942). 
16 Подем, бр. 99, 4 декември 1942 (Podem, br. 99, 4 dekemvri 1942). 
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листренци17. Успоредно с тази постановка се представя премиерата и 
на пиесата „Предателство и чест“18. В навечерието на Рождество Хри-
стово театралният състав представя няколко пиеси за деца19.

Силистренският общински театър приключва творческия сезон 
1942/1943 г. на 21 май 1943 г. Редакцията на в. „Подем“ го определя 
като „блестящ“20.

Следващият театрален сезон 1943/1944 г. започва през август 
1943 г.21 Впечатление сред силистренското общество оставят поста-
новките „Клюката“22, „Бог да прости леля“23, „Отплата“24, „Малката 
шоколадиерка“25, „Добруджанска рапсодия“26, „Топаз“27.

Периодът след 9 септември 1944 г. е белязан от стремежа на кому-
нистите да се лиши обществото от съзнанието за културна приемстве-
ност и така то да бъде неспособно за политически обобщения и сравне-
ния. Важна стъпка в тази насока е предприетата чистка в просветните 
и в културните институти28. 

На 23 декември 1947 г. е основан Комитет за наука, изкуство и 
култура (КНИК), който още на 1 януари 1948 г. влиза в ръководната си 
функция – категорично да покаже на българския народ произтеклите 
дълбоко в обществото промени от победилата у нас социалистическа 
революция, а ведно с това – новото място и роля на културата. Режимът 
вече е с ясното съзнание, че трябва да поеме ръководството на култура-
та, чиято продукция трябва да отразява с пропагандна яснота наложе-
ния път на социализма и комунизма, че той е единствен и отклонение 
от него не може да се случи29.

17 Подем, IV, бр. 117, 9 април 1943 (Podem, IV, br. 117, 9 april 1943).
18 Подем, III, бр. 99, 4 декември 1942 (Podem, III, br. 99, 4 dekemvri 1942).
19 Подем, бр. 100, 11 декември 1942 (Podem, br. 100, 11 dekemvri 1942). 
20 Подем, IV, бр. 123, 21 май 1943 (Podem, IV, br. 123, 21 may 1943). 
21 Подем, бр. 135, 13 август 1943 (Podem, br. 135, 13 avgust 1943).
22 Подем, бр. 103, 1 януари 1943 (Podem, br. 103, 1 yanuari 1943).
23 Подем, бр. 106, 22 януари 1943 (Podem, br. 106, 22 yanuari 1943).
24 Подем, бр. 149, 19 ноември 1943 (Podem, br. 149, 19 noemvri 1943). 
25 Подем, V, бр. 157, 14 януари 1944 (Podem, V, br. 157, 14 yanuari 1944). 
26 Подем, бр. 163, 25 февруари 1944 (Podem, br. 163, 25 fevruari 1944). 
27 Подем, бр. 164, 3 март 1944 (Podem, br. 164, 25 mart 1944).
28 Симеонова, Н. Пресеченият път, с. 340 – 356 (Simeonova, N. Presecheniyat pat, 

s. 340 – 356). 
29 Еленков, И. Културната политика през времето на комунизма: партийно ръ-

ководство, идеология, институционални режими. – В: История на Народна република 
България. С., 2009, 542 – 543 (Elenkov, I. Kulturnata politika prez vremeto na komunizma: 
partiyno rakovodstvo, ideologia, institutsionalni rezhimi. – V: Istoria na Narodna republika 
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Председателят на КНИК Вълко Червенков има най-големи „за-
слуги“ за налагането на сталинския модел на партиен диктат в култу-
рата. В началото на 1949 г. в поредица от срещи с творчески съюзи той 
разяснява, че БКП единствена има право да ръководи националното 
културно развитие. Социалистическата културна политика включва: 
краен административен контрол, централизирано управление на кул-
турните процеси в съответните творчески съюзи и институти, така че 
социалистическите хора да се „потопят“ в предоставената културна 
продукция. За целта се измислят все нови и нови културни форми и 
събития без алтернатива: юбилейни чествания, изложби (промишлени, 
земеделски, детско творчество и др.), тематични вечери (на ударници-
те, на механизатора, на животновъда и др.), училищни тържества и пр. 
Така наложеното „многообразие“ на културните мероприятия цели да 
доказва правилността на политическата линия на БКП, но същевремен-
но служи и за проверка на верността на населението към ЦК на БКП. 
Чрез уеднаквяването на културния живот на основата на марксистко-
ленинската идеология се очаква да се засили държавното начало в него 
като го постави под контрола и в услуга на БКП. По тази причина с 
постановление на Министерския съвет през февруари 1954 г. КНИК е 
закрит, а функциите му са поети от Министерство на културата30. Чрез 
новата реорганизация в културното развитие се цели именно засил-
ването на политическия контрол над творческите съюзи и институти. 
Това означава да се изгради и унифицира „национална по форма социа-
листическа по съдържание официална култура“31.

Под диктата на наложения „нов“ художествен модел, известен 
като социалистически реализъм, на 21 септември 1944 г. е открит твор-
ческият сезон в Общинският театър в Силистра. В него са включени 
идеологически „издържани“ пиеси с „високо гражданско и възпитател-
но значение“, одобрени от Околийския комитет на ОФ32. Началото е да-
дено със съветската пиеса „Платон Кречет“ от Александър Корнейчук33. 
Следва нова съветска постановка „Светлините на маяка“ от Л. Карсе-

Bulgaria. S., 2009, 542 – 543). 
30 В началото на 1957 г. Министерството на народната просвета и Министерството 

на културата се сливат в едно министерство. 
31 Еленков, И. Културната политика, с. 545 (Elenkov, I. Kulturnata politika, s. 

545). 
32 Симеонова, Н. Пресеченият път, 353 – 357 (Simeonova, N. Presecheniyat pat, 

353 – 357).
33 Свободна Добруджа, I, бр. 2, 22 септември 1944 (Svobodna Dobrudzha, I, br. 

2, 22 septemvri 1944). 
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ев34. Последната постановка за 1944 г. е „Борбата продължава“ от Крум 
Кюлявков35. Следващата 1945 г. започва с пиесите „Блато“ от Йордан 
Петров и съветската пиеса от Симонов – „Чакай ме“, поставени през м. 
февруари36. 

Политическият натиск върху театъра постепенно се засилва. Из-
ползването му като инструмент за идеологическо въздействие върху 
обществото се проявява в навечерието на т. нар. народен съд с проведе-
ната в театъра „Вечер на народния съд“, когато е изнесена едноактната 
пиеса „В ръцете на палачите“ от Йордан Петров (12 март 1945)37. 

В началото на 1946 г. Околийският комитет на ОФ задължава 
председателя и секретаря на партийната група да проверят политиче-
ската принадлежност на персонала38. В отчетния доклад на Околийския 
комитет на БРП /к/ за с.г. е отбелязано, че работата на театъра не се сле-
ди отблизо и се препоръчва да се повиши „съдействието“ (тоест кон-
трола – бел.а.) върху подготовката на репертоара, за да е „подходящ за 
днешната отечественофронтовска обстановка.“39 

През сезон 1945/1946 г. приходите на театъра спадат драстично. 
Получените средства в размер на 5 592 775 лв. стигат за покриване на 
следните разходи: заплати, веществени разходи, ремонт на театралния 
салон и сцената, погасяване на лихви срещу заем при Банка български 
кредит. Касата на театъра обаче не е в състояние да изплати заплатите 
на персонала за месеците юни, юли и август. Директорът на театъра 
Стефан Николаев моли разширената управа на общината да изплати 
нужните 80 000 лв. „Ако това не стане“ се обричат на глад над 40 души 
заедно със семействата им40. 

Творческият сезон 1946/1947 г. за Силистренския общински теа-
тър започва със структурна промяна. Той вече се води „Русенски облас-
тен театър със седалище в Силистра“. Преструктурирането е обяснено 
от властта със следния аргумент: „Като се има предвид какво е поли-

34 Свободна Добруджа, бр. 9, 9 декември 1944 (Svobodna Dobrudzha, br. 9, 9 
dekemvri 1944). 

35 Свободна Добруджа, бр. 10, 26 декември 1944 (Svobodna Dobrudzha, br. 10, 
26 dekemvri 1944). 

36 Свободна Добруджа, ІІ, бр. 14, 17 февруари 1945; бр. 15, 24 февруари 1945 
(Svobodna Dobrudzha, II, br. 14, 17 fevruari 1945; br. 15, 24 fevruari 1945). 

37 Свободна Добруджа, бр. 18, 17 март 1945 (Svobodna Dobrudzha, br. 18, 17 mart 
1945). 

38 ДА – Силистра, ф. 547, оп. 1, а.е. 1, л. 8. 
39 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 10, л. 26. 
40 ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 22, л. 25 – 26. 
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тическото положение в нашата област – крепост на реакцията, необхо-
димостта от един Областен театър, поставен на здрави идейно-худо-
жествени позиции, още повече се усилва.“ Промяната на структурата на 
Силистренския общински театър е съпътствана с напускането на дирек-
тора Стефан Николаев. На неговия пост е назначен Димитър Керанов, 
професионален актьор с 25-годишна театрална дейност41. 

От 1 септември 1948 г. временната управа на Силистренския град-
ски народен съвет обособява театъра като „отделно стопанско предпри-
ятие на самоиздръжка“ към общината42. За сезон 1948/1949 г. е ангажи-
ран персонал от 28 души (артистичен и технически), от които 21 души 
са първа категория и 7 души – втора категория43.

През октомври 1948 г. председателят на Съюза на артистите в Бъл-
гария П. Димитров съобщава на директора на Силистренския общински 
театър становището на комисията към Комитета за наука, изкуство и 
култура за съкращаване на щата на Силистренския театър. В писмото 
изрично се посочва: „[...] С всички слабости, които в миналото трове-
ха живота на театъра, спъваха неговото творчество и го принизяваха в 
очите на гражданството ще трябва да се ликвидира окончателно. В про-
тивен случай нищо не ни гарантира, че въпросът за съкращаването на 
театъра няма да се постави отново“44. 

За да се изпревари ликвидирането му, с протокол № 4 от 25 януари 
1949 г. на Околийската управа, Общинският театър е предаден към бю-
джета на Околийския народен съвет и вече се нарича Държавен народен 
театър при Околийския народен съвет. От наличния персонал 24 души са 
преназначени за служители на Околийския народен съвет, който поема 
и изплащането на заплатите им. От тях: 1 директор-режисьор (Димитър 
Керанов), 16 души артисти и 7 души помощен персонал (суфльор, ху-
дожник, театър-майстор, реквизитор, сценичен осветител, 2 театрални /
общи/ работници). По категории артистите са разпределени по следния 
начин: 2 – втора, 3 – трета, 4 – четвърта, 3 – пета, 2 – шеста, 2 – стажант-
артисти45. Някои от актьорите съвместяват по две длъжности: админи-
стратор – от сценичния уредник, касиер – от актьор, инспициент46 – 2 
души актьори, завеждащ ателие – от театър-майстора47.

41 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 36, л. 2, л. 1 – 9. 
42 ДА – Силистра, ф. 162, оп.1, а.е. 5, л. 29. 
43 ДА – Силистра, ф. 162, оп.1, а.е. 5, л. 132. 
44 ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 27, л. 29. 
45 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 68, а.е. 1, л. 34 – 36. 
46 Лице, което отговаря за правилното протичане на репетиция или 

представление; помощник-режисьор. 
47 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 8, л. 71. 
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Финансовото положение на театъра продължава да е незавидно. 
Липсата на достатъчно средства за издръжката му принуждава пред-
седателя на Околийския народен съвет Асен Чапкънов да разпореди, 
„да се правят строги икономии във връзка с театъра“48. Утежняващо 
обстоятелство е, че театърът продължава да има редица неразплатени 
разходи. След няколко години на изчакване в края на 1948 г. кооперация 
„Напред“ прави последно предупреждение да ѝ се изплатят 64 325 лв. 
за предадени стоки на театъра още през 1945 г. Кооперативното ръко-
водство се заканва, че в противен случай въпросът ще бъде отнесен до 
Държавния контрол49.

През юли 1949 г. по настояване на Изпълкомите на Градския и 
Околийския народен съвет директорът Димитър Керанов е заменен 
със Стефчо Киров. Смяната на Керанов (безпартиен50) е извършена 
след целенасочена клеветническа кампания срещу него, извършена от 
Йордан Петров – бивш секретар на профдружеството и драматург на 
Силистренския театър51. За целта той многократно изпраща писма до 
Централното ръководство на Съюза на театралните служители в София 
и до партийното ръководство в Силистра, в които обвинява директора 
Керанов, че не подбира добре репертоарната политика за театралния 
сезон. В своите „доклади“ той привежда редица примери за непод-
ходящи идеологически пиеси и им прави „забележителен“ критичен 
анализ. Заключението му е, че Керанов е „неподготвен идейно-поли-
тически“, „човек без всякаква политическа подготовка“ и е „чужд на 
големите преобразования, които стават у нас“, „скъсал здравите връзки 
на театъра с широките народни маси“. В своя защита Керанов отговаря 
с логичния довод, че за „идейни пиеси няма публика и представяне-
то им само ще отблъсне публиката“52. Новият директор Стефчо Киров 
веднага преназначава от 1 август 1949 г. Йордан Петров като актьор53. 

В началото на новия сезон (септември 1949) Силистренският дър-
жавен народен театър има 25 души персонал. От тях 19 души са пър-
ва категория и 6 души – втора категория54. Директор е Стефчо Божев 
Киров, 50-годишен, от София. Общо 14 души от състава са актьори от 

48 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 68, а.е. 1, л. 20 – 21. 
49 ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 27, л. 36 – 37. 
50 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 36, л. 2. 
51 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 8, л. 25, Пак там, а.е. 18, л. 455; Пак там, ф. 

249, оп. 1, а.е. 27, л. 8; Пак там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 45, л. 82.
52 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 45, л. 82; Пак там, а.е. 36, л. 2 – 4, л. 10 – 12. 
53 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 18, л. 455. 
54 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 8, л. 182. 
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страната: София, Пловдив, Варна, Русе, Добрич, Хасково. В трупата 
има 4 семейни двойки: Стефчо и Евгения Кирови от София, Йордан 
и Катя Петрови от Русе, Борис и Цветана Дякови от Пловдив, Лили и 
Георги Антонови от Силистра55.

От юли до ноември 1950 г. театърът има нов директор – Колю 
Христов Тъмнев, завършил средно Педагогическо училище, дотогава 
учител в Исперихска околия56. Предложен е от местната партийна ор-
ганизация за одобрение пред КНИК, за да се избегне назначението на 
дотогавашния директор на Коларовградския театър, изгонен от тамош-
ната партийна организация, защото е преценен като „неудобен“. 

След Тъмнев, за два театрални сезона (1950/51 и 1951/52), дирек-
торското място е заето от Иван Петков Георгиев. За да се създаде „здра-
ва връзка и общуване с работничеството“, той организира публично 
обсъждане на пиесите „Разузнаване“ на Лозан Стрелков – постановка 
на режисьора Правда Атанасова и на „Бедността не е порок“ от А. Н. 
Островски – постановка на директора Иван Георгиев57. 

Към 1 януари 1951 г. съставът на Силистренския народен театър 
наброява всичко 39 души58. Справка до КНИК показва, че от 23 души 
артистичен състав само 3 са членове на БКП и 3 – на БЗНС, останалите 
са безпартийни59. В началото на с.г. след служебен конфликт с директо-
ра на театъра режисьорът Правда Атанасова напуска Силистра60.

Силистренските театрали задължително са включвани в меро-
приятията на Околийския комитет на БКП. За честването на 9 септем-
ври е сформирана театрална „агитка“, която участва в тържественото 
градско събрание и в отбелязването на „празника“ в предприятията, и 
в селата на околията. През 1951 г. е подготвена „подходяща програма“, 
състояща се от следните „номера“: едноактна сценка, „в която е отра-
зена борбата с вредителите кулаци, навлезли в ТКЗС“; стихотворения 
за мира, 9 септември и другаря Сталин; обща хорова декламация за 
събитията от 23 септември 1923 г. и 9 септември 1944 г. и хуморески61. 
Актьорите активно участват и в кампанията по прибиране на реколтата 
в околията62. Във връзка с проведените избори за народни съвети (14 

55 ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 41, л. 311. 
56 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 91, л. 117.
57 ДА – Силистра, ф. 249, оп 1, а.е. 67, л. 17. 
58 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 18, л. 511. 
59 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 1, л. 29. 
60 ДА – Силистра, ф. 249, оп 1, а.е. 67, л. 18 – 19. 
61 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 33, л. 207; л. 219 – 221; Пак там, а.е. 18, л. 256. 
62 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 33, л. 230. 
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декември 1952 г.) е сформирана т. нар. агитка от 2 групи, които са „на 
разположение на Партията“. Една от основните им задачи е да провеж-
дат седмични излизания по селата с цел агитация63. Първичната пар-
тийна организация при Театъра активно се включва и в разяснителните 
акции при провеждане на Заемите за развитие на народното стопанство 
(1951, 1952, 1954, 1955). Театралите са задължени да участват и в сама-
та подписка за Заема, и дори надхвърлят контролната цифра с 8% през 
1951 г.64

Освен това актьорите са задължени от ГК на БКП да ходят на 
трудови бригади в помощ на ТКЗС65. През май 1957 г. театралният ко-
лектив поема и шефство над ТКЗС – с. Алфатар66. 

Ръководейки се от водещия по това време принцип за доближа-
ване на изкуството до народа, трупата е поощрявана да организира 
повече турнета в селата и околните градове. Нито едно силистренско 
село обаче няма салон и затова постановките се изнасят на открито 
или в някой обор. Това създава допълнителна трудност с разполагането 
на декорите, което кара актьорите да се чувстват все едно „се намират 
в нова постановка“, а спектаклите често пъти минават „под всякаква 
критика“. При турнетата за транспорт се използва камион, на който са 
натоварени декорите, реквизита, бутафорията, а ведно с тях и актьори-
те. Опасните и неудобни пътувания са повод театралите постоянно да 
настояват за осигуряването им с автобус67.

Сезон 1951/1952 г. е открит с пиесата „Село Борово“, драматиза-
ция на Никола П. Икономов по едноименния роман на Крум Велков, 
която „рисува картини от славното септемврийско въстание“. Следват 
пиесите: „В поле широко“ от Марий Ягодов (третираща въпроса „за 
борбата на селячеството с класовия враг – кулаците“), съветската коме-
дия „Кой е виновен“ от Г. Мдивани, румънската комедия „Изгубеното 
писмо“ от Йон Караджали, „На юг от 38 паралел“ по едноименната 
книга на Тхай Дян Чун от 1951 г., „Годежари“ от Ашах Токаев, „Буря“ 
от А. Н. Островски, и „Момчето от Марсилия“ от Ц. Солодар68. 

Започнал с неуредици след 9 септември 1944 г., Силистренският 
театър продължава да трупа проблеми от всякакво естество: изостре-

63 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 27.
64 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 4, л. 8. 
65 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 27.
66 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 6, л. 25. 
67 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 241, л. 244 – 245.
68 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 18, л. 387, л. 374, л. 293.
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ни междуличностни отношения в театралния колектив, лоша трудова 
дисциплина, липсата на качествени актьори, нуждата от щатен режи-
сьор, трудното набавяне на реквизит, липсата на собствено превозно 
средство, липса на електричество в салоните на селата. Всички тези 
неуредици са обсъдени на инфарктно среднощно събрание на 23 март 
1952 г. с участие на представител на КНИК, продължило от 22.45 ч. до 
5.20 ч. сутринта. По думите на директора Георгиев събранието „вместо 
в градивна критика се изродило в лични ежби“. Подобен е изводът и 
на представителя на КНИК Дюстабанова. Заключението ѝ общо взето 
показва нивото и състоянието на силистренския театър: „[...] събрание-
то се изроди. Тези въпроси трябваше да се разгледат на вашите орга-
низационни събрания. У директора ви има вина и ние ще го бием за 
отпушването на дисциплината в театъра. Не съм очарована от вашата 
дисциплина [...]. Не може два часа преди почване на представлението 
да се правят светлинни репетиции. Не е дисциплина инспициента да 
вика по пет пъти артистите [...]. Не е дисциплина, че артистите не си 
знаят текста. [...] Нищо не ви оправдава. [...] Докога ще бъде така, вие 
сте Държавен театър и ще наказваме много строго. [...] Най-голямата ви 
слабост е тя, че нямате плановост в работата си. [...]“.69

От юли 1952 до 1958 г. Силистренският театър се ръководи от Ме-
нахем Яко Леви. Правомощията на директора са силно ограничени от 
решенията на първичната партийна организация при театъра и от Око-
лийския комитет на БКП. Сериозен натиск и контрол се оказва върху 
репертоара. Всеки сезон репертоарният план на трупата се съставя на 
базата на препоръчителни списъци, изпращани от специална драматич-
но-репертоарна комисия към КНИК. Репертоарът първо се утвърждава 
от Изпълкома на Околийския народен съвет, а впоследствие се изпраща 
в Министерството на просветата и културата за одобрение. Двойната 
подчиненост на театъра – финансова на ГНС и творческа на КНИК съз-
дава проблеми на ръководството. Ежегодно КНИК спуска план за броя 
на представленията и посетителите, без да се ангажира поне частич-
но с финансовото подпомагане на театъра и с осигуряването на щатен 
режисьор. Техническият персонал е слабо квалифициран. Продължават 
да се поставят само пиеси от съвременни български и съветски автори, 
в които се говори за трудови подвизи, за живота в съветските колхози, 
за „героизма по време на антифашистката борба“ и т. н. Това води до 
отлив на публиката и все по-отслабващ интерес към спектаклите70. 

69 ДА – Силистра, ф. 162, оп. 1, а.е. 18, л. 2 – 5. 
70 100 години първо театрално представление. 30 години Драматичен театър в 
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Между отделните актьори продължават да тлеят междуличностни 
конфликти, заради разногласия при разпределяне на ролите, от което 
понасят негативи гост-режисьорите и директора71. Неефективността в 
работния процес продължава: липсва трудова дисциплина, налице са 
чести закъснения за репетиции, някои актьори употребяват алкохол на 
работното място72, Художественият съвет продължава да е с неясен ре-
пертоарен план за пиесите, маршрутите на турнетата са неутвърдени и 
пр.73. Продължава да липсва и най-важното – публика за театралните 
представления. 

Нарастването на ролята на първичната партийна организация в 
творческата и кадрова политика на театъра допълнително засилва въ-
трешното напрежение. През 1952 г. в нея членуват 10 мъже и 7 жени74 – 
предимно лица от техническия и административния персонал75. За да 
се увеличи членският ѝ състав, върху безпартийните актьори постоян-
но е оказван натиск да станат партийни членове. 

Актьорите членове на БКП са задължени да носят постоянно и 
навсякъде партийния си билет. От проверките на партийното ръковод-
ство е констатирано, че „някои от другарите не носят редовно в себе 
си партийния билет, оправдавайки се, че когато излизат на сцената има 
опасност да го загубят“. Направена е препоръка: „[...] по време на пред-
ставления да ги оставят на съхранение при партийния секретар“76.

През 1952 г. в театъра е учредена организация на ДСНМ с 12 чле-
нове77. През сезон 1957/1958 г. дружеството на ДСНМ изпада в поло-
жение на „саморазтурване“, тъй като 3 – 4 месеца поред не са провеж-
дани никакви събрания и не е събиран членски внос. „С поръчение“ да 
помогне за укрепването му за секретар е назначен драматургът Йосиф 
Конфорти. Само няколко месеца по-късно „за нехайно отношение към 
поставените задачи“ му е наложено партийно наказание от първичната 
партийна организация78. 

Съществена част от дейността на партийната организация в Теа-

Силистра, 1871 – 1971. Силистра, 1971. 
71 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 266, л. 204. 
72 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 27; Пак там, а.е. 5, л. 23.
73 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 4, л. 12.
74 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, л. 1, л. 26. 
75 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 266, л. 204; Пак там, а.е. 298, л. 131. 
76 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 44. 
77 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 26.
78 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 130 – 131. 
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търа е провеждането на т. нар. партийна просвета79. Тъй като „турнета-
та пречат на занятията по политическа подготовка“, е наредено те да се 
провеждат в градовете, в които има престой, а речта на В. Червенков 
пред VІ конгрес на БКП да се изучава по време на турнето80.

Турнетата се превръщат в истинско изпитание и изкарват наяве 
противоречията и противоборствата в театралния колектив. През март 
1953 г. при поредното турне трупата е разделена на 3 групи с отговор-
ници Георги Антонов (театър-майстор), Чубра Вълева (паркеточис-
тач) и Драгомир Черногоров (актьор). В групата на Георги Антонов 
се появили дрязги между партийни и безпартийни членове, с което се 
„спъвал правилния ход на производствената работа“, и се създала опас-
ност да се преустанови пътуването, а с това и да се „провали плана на 
театъра“81. За създаването на „груповщина“ в колектива е обвинен ак-
тьорът Любен Христов, който „групирал“ около себе си безпартийните 
си колеги Емил Греков, Надя Генова, Тодор Акрабов, Петър Велчев, 
Стоян Новаков и Елисавета Господинова82. Отговорникът за тях Георги 
Антонов е порицан, че не съумял „да създаде творческа атмосфера не 
само в колектива, а и в самата партийна група“. Според градския пар-
тиен комитет „тези недоразумения“ се дължат на това, че по време на 
турнето не е проведено нито едно партийно събрание. Като виновници 
за конфликта са посочени „някои от другарите, които знаели, че ще бъ-
дат уволнени от новия сезон“83. Напрежението ескалира, завършвайки 
със скандал в последния ден на турнето между Данаил Ангелов – член 
на ДСНМ и безпартийния Тимотей Луков. С изключване от ДСНМ са 
наказани Тодор Акрабов и със снемане от ръководството и последно 
предупреждение за изключване Данаил Ангелов84. Поведението на ак-
тьора Любен Христов е определено като вражеска проява. Младежи-
те, „които се поддали на неговото влияние“, са викани и мъмрени от 
ръководството. Соченият за тартор на безпартийните артисти Любен 
Христов, „тъй като е възрастен, лежал в затвора“, не могли да му въз-
действат да промени убежденията си. В края на сезона той е отстранен 
от колектива85. 

79 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 26; Пак там, а.е. 2, л. 26, л. 35; Пак 
там, а.е. 5, л. 23, л. 33; Пак там, а.е. 7, л. 25.

80 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 3, л. 12.
81 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 34.
82 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 19. 
83 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 34.
84 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 35, л. 37.
85 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 44, л. 50. 
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След злополучното турне е конституирано ново ръководство на 
партийната организация при театъра (октомври 1953)86. От юни 1954 г. 
за неин секретар е избрана Лили Антонова87, в чиято характеристика е 
отбелязано, че е „[...] най-старата членка между нас на партията, добра, 
опитна и от семейство на добри комунисти“88. Първата идея на Антоно-
ва за „оказване на морално въздействие“ върху „другарите от целия ко-
лектив“ е през новия сезон (1954/1955) да се използва черна и червена 
дъска за лошите и добрите им прояви, което според нея, „донякъде ще 
ги кара да се замислят върху поведението си“89. Относно репертоарния 
план на театъра ще се изисква „да бъде съобразен с новите изисквания 
на нашите трудящи се, отразяващ живота и постиженията на новия чо-
век у нас, съставен предимно от български и съветски пиеси, както и 
от международната класика“90. Целта е репертоарът да бъде „насочен 
към подпомагане изпълнението на непосредствените задачи, стоящи за 
изпълнение в промишлеността и селското стопанство“91.

Постановките (наречени продукция) на театъра продължават да 
не вълнуват силистренци. Броят на зрителите чувствително намалява. 
Като причина за полупразната зала се посочва невъзможността да се 
отоплява салонът с наличните печки. Изоставането с плана за посе-
щаемост на представленията предизвиква събрание на целия колектив. 
Взето е решение всеки член да пласира билети – по квартали, учреж-
дения и др. Детската пиеска „Зайко всезнайко“ е решено да се играе в 
училищата92. Мерките не дават резултат, което е видно от изказването 
на директора на театъра Менахем Леви: през октомври 1956 г. от 20 000 
жители на града само 4 хиляди посетили представените пиеси. Основ-
ната причина според него е високата цена на билетите93. Изтъква се 
и конкуренцията на кината, които „непрекъснато менят филмите си“ 
и с това привличат интереса на гражданите. Според режисьора Петко 
Сираков виновник за слабата посещаемост на спектаклите е партий-
ната организация, която „не вникнала много добре в производствената 
работа на театъра“, а така също и „слабата реклама“ на постановките94. 

86 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 50. 
87 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, а.е. 3, л. 23. 
88 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 27. 
89 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 35. 
90 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 2, л. 37.
91 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 266, л. 204. 
92 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 3, л. 20.
93 ДА – Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 139, л. 186. 
94 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 5, л. 23, л. 25.
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През сезон 1956/1957 г. театърът поставя пиесите: „Вълчи времена“ на 
Илия Волен, третираща въпроса за класовото разслоение на село; „На 
кръстопът“ на Сия Челебиева – въпросът за семейството в социалисти-
ческото общество; „Фиданките цъфтят“ на Славчо Красински; „Когато 
гръм удари“ на П. К. Яворов; „История на една любов“ от К. Симонов; 
„Към пропаст“ и „Хъшове“ на Иван Вазов; „Хотел Берлин“ на Вики 
Баум95.

Трупата през сезон 1956/1957 г. включва 24 актьори, от които 14 
са с придобити права (заварени), 7 са с договори (неквалифицирани), и 
само 3 – със завършено театрално образование във Висшия институт за 
театрално изкуство „Кръстю Сарафов“96. 

Като виновник за „разстройване“ на репертоарния план е посочен 
драматургът Йосиф Конфорти, защото допуснал в репертоара „бези-
дейната“ комедия „Изненади на развода“ и пиесата „Хотел Берлин“. 
Партийната организация отново търпи критика, защото не проявила 
„бдителност“ и допуснала на силистренска сцена да бъдат поставени 
въпросните пиеси. Сътресение в работата на театъра пораждат и чести-
те нескончаеми конфликти между ръководството и актьорския състав. 
Обтегнати са отношенията между семействата на артистите Сариеви 
и Раличкови. „Дрязги и недоразумения“ съществуват и между двама-
та режисьори Петко Сираков и Константин Загоров, от една страна, и 
между директора Леви и режисьора Загоров, от друга97. 

Вътрешните конфликти избуяват наново, когато драматургът Йо-
сиф Конфорти организира акция за подмяна на директора Менахем 
Леви с Георги Стойчев. Проблемите в театъра принуждават Леви на 
три пъти да подава оставка в Министерството, която обаче не е приета. 
Същевременно колективът не одобрява акцията на Конфорти за смяна 
на директора и дори настояват да бъде наказан98. 

Театърът продължава да е с ограничени финансови възможнос-
ти. Издръжката му, осъществявана чрез приходи от спектакли и от 
общината, е крайно недостатъчна. Докладът от 1956 г. констатира теж-
кото му финансово състояние: разходът за заплати е увеличен от 88 000 
лв. на 105 000 лв., а наемът за салона е непосилен. За да се увеличи 
„процента на посещаемостта“, се търси помощ от масовите организа-
ции, които да подсигурят колективни посещения. Залага се вече и на 

95 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 5, л. 31; Пак там, а.е. 6, л. 39 – 40.
96 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 241; Пак там, ф. 162, оп. 1, а.е. 89, 

л. 14. 
97 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 5, л. 31, л. 26; Пак там, а.е. 6, л. 34.
98 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 6, л. 10 – 11.
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„касови пиеси, осигуряващи на първо време изпълнението на финансо-
вия план“. Усилията обаче не дават резултат, както е видно от доклада 
на директора М. Леви:

– „Забавен случай“ от Карло Голдони – комедия от западната кла-
сика едва достига 2455 зрители.

– „На кръстопът“ от Сия Челебиева – пиеса, третираща пробле-
ми на семейството и любовта, за главозамайването и личния егоизъм, 
също „не успява да се наложи на публиката“ и има посещаемост от 
2234 зрители. 

– „В люляковата градина“ от Цезар Солодар – съветски водевил, 
с който са обявени предсезонни представления, „[...] едва можахме да 
достигнем 1178 посетители“, посочва М. Леви. 

– „Хъшове“ на Иван Вазов – историческа пиеса, която при пър-
вите представления има голям успех, не дава очаквания резултат, и е 
посетена от 4104 зрители.

– „Когато гръм удари“ на П. К. Яворов – 2672 посетители. 
– „История на една любов“ от К. Симонов – 3072 посетители. 
– „Към пропаст“ на Иван Вазов, която има „много неудачно раз-

пределение [на ролите] и много недостатъци предвид масовките“, над-
хвърля 6000 зрители с над 21 000 лв. приход99. 

От анализа на директора Леви се вижда, че българските пиеси да-
ват за цялата година близо 1/3 от приходите. Видно е и друго, че пред-
вид избора на пиеси в репертоарния план (заложен от изискванията 
на Министерството), зрителят дава предпочитанията си на българската 
драма и литературно наследство. Това се потвърждава и при изнасянето 
на историческата пиеса „Кара Танас“ на Стефан Савов, когато Силис-
тренският театър достига за първи път 5800 зрители (дотогава средното 
посещение е до 4500 души)100.

От 1 януари 1957 г. Силистренският театър, съгласно постановле-
ние на МС от 10 октомври 1956 г., отново преминава към Околийския 
народен съвет. Съгласно разпоредбите театърът е „предприятие на сто-
пански разчет“ към Министерството на културата – отдел „Управление 
на изкуствата“. Министерството спуска фонд работна заплата и щат-
ните бройки. Под негов пряк контрол остава художествената работа, 
репертоарният план и финансовите проверки. На отдел „Култура“ към 
Околийския народен съвет се възлага да бъде пряк наблюдателен орган 
върху цялостната работа на театъра и при разглеждането на кадровите 

99 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 243.
100 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 243.
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му въпроси. Началникът на отдела е член на Художествения съвет по 
право и взима пряко участие в разискванията за творческата работа и 
кадровите въпроси101. 

Театърът продължава да страда от „недостиг на квалифициран 
кадър“, което е „друга важна причина за недоброкачествените спекта-
кли“. В края на сезон 1955/1956 г. Художественият съвет към Силис-
тренския театър, подведен от обещанието на Министерството на кул-
турата, че ще му „даде“ 8 души актьори, освобождава всички договор-
ни актьори (самодейци). В крайна сметка в Силистра са разпределени 
само 5 души, от които „пък се яви само една [актриса], всички останали 
със съдействие и ходатайство се назначиха в по-големи театри“. Това 
налага наново да бъдат „завербувани“ от средата на самодейците по-
добрите изпълнители и да бъдат назначавани на длъжност102.

Целият сезон 1957/1958 г. преминава под знака на конфликта меж-
ду гост-режисьора Людмил Гочев и актьора Тодор Иванов. Още при ре-
петициите на първата за сезона пиеса „Сребърният пръстен“ между тях 
започват спорове, които „[...] обаче не се основават на различните твор-
чески позиции, а се подхранват от лични дразги и амбиции“. Конфлик-
тът е „разрешен“ с идването на Севелина Гюрова от в. „Работническо 
дело“, която обявява спектакъла за „най-добрата постановка“ на съща-
та пиеса в страната. Споровете временно са уталожени, за да избухнат 
по-късно с по-голяма сила по време на репетициите на третата премие-
ра за сезона „Матура“ на Л. Фодор. Причината този път е несправянето 
с главната роля на актрисата Цветана Иванова – съпруга на Тодор Ива-
нов. Заради затрудненията ѝ с ролята Художественият съвет ѝ поставя 
дубльор с условие, че на премиерата ще играе по-добрата изпълнител-
ка. Това дава повод на Т. Иванов да се обяви „против дубльорството и да 
[...] клевети по адрес на дубльорката и режисьора“. Пиесата е гледана 
от Виолета Консулова – съветник в отдел „Драматични театри“, която 
изказва „голямата си изненада от хубавия спектакъл“. Следващите две 
пиеси „Белвилската барикада“ на Леонид Паспалеев и Г. Генов и „Боян 
Магьосника“ на Кирил Христов, поставени от режисьора Л. Гочев, ня-
мат такъв успех. За „провала“ на „Боян Магьосника“ (играна е общо 7 
пъти пред 2027 зрители) се изтъква, че това е първата пиеса в стихове, 
поставена в силистренския театър, „които останали трудни и неразбра-
ни за зрителите“. Освен това пиесата „страда“ и от това, че е подгот-
вена извън финансовия план на театъра, и с много малко средства. За 

101 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 239 – 246. 
102 ДА – Силистра, ф. 413, оп. 64, а.е. 36, л. 239 – 246.
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нейното „обличане“ са ползвани само стари декори и стар гардероб. 
Неуспехът на „Боян Магьосника“ задълбочава влошените отношения 
между режисьора Людмил Гочев и актьора Тодор Иванов, който е из-
пълнител на главната роля. Това става повод директорът Менахем Леви 
заедно с Гочев и Иванов да бъдат привикани от Стефан Габровски – 
първи секретар на Околийския комитет на БКП, „за да се сложи край на 
тези ненормални отношения“. Въпреки „съветите“ и „уточнението“ на 
партийния комитет актьорът Тодор Иванов продължава с „лошото дър-
жание докрай“103. Развръзката настъпва при репетициите на „Двубой“ 
(постановка на кандидат-режисьора Васил Петров, завършил ВИТИЗ), 
когато Т. Иванов, недоволен от разпределението на ролите, „предявява 
претенции за невъзможни работи“ и е заставен да напусне трупата.

„Напрегнатото положение“ в театъра104 предизвиква проверка на 
работата му от отделите „Пропаганда и агитация“ и „Организационен“ 
при Околийския комитет на БКП105. Наетият гост-режисьор Людмил 
Гочев е „изобличен“, като „човек с непроверено минало и настояще, с 
нередни, неправилни схващания за изкуство“. Обвинен е в прибързано 
пускане на сцена на пиесите „Белвилската барикада“, „Боян Магьосни-
ка“ и „Вдъхновение“106. 

Партийният секретар Христо Чапкънов (дърводелец в работилни-
цата при театъра) се изказва, че „работата в театъра се влошила“ след 
идването на Гочев, който не искал да поставя съветски пиеси, а винаги 
търсел френски и американски, „понеже тия му се нравят на него“. Го-
чев е набеден, че е режисьор „чужд на нашите възгледи“ и на главната 
задача на театъра за „социалистическо възпитание“. Упрекнат, че не 
приемал съветите на партийния секретар директорът Менахем Леви 
отговаря с довода, че „на него дърводелци не могат да му помагат в 
работата“. 

Заключението на околийския партиен комитет е, че „не се вне-
дрява достатъчно партийността в представленията“, а за това вина има 
директорът Леви, който „не се опира на ППО“ и е „загубил партийния 
критерий и партийното мерило, които трябва да провежда в работата 
на театъра“. Въпреки негативната кампания срещу режисьора Людмил 
Гочев директорът Менахем Леви желае да поднови договора му за се-
зона 1958/1959 г.107

103 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 128 – 129; Пак там, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 
7, л. 27 – 28; Пак там, а.е. 6, л. 1.

104 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 126, л. 147.
105 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 6, л. 1. 
106 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 144 – 145. 
107 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 147, л. 224 – 226.
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С протокол № 1 от 20 януари 1958 г. първичната партийна органи-
зация при театъра взима решение: 1) да бъде снет като директор Мена-
хем Леви затова, че „не взел мерки за подобряване работата в Театъра“; 
2) да бъде освободен от длъжност драматургът Йосиф Конфорти „за 
немарливата му производствена работа“ и 3) да бъде освободен режи-
сьорът Людмил Гочев за сезона 1958/1959 г. „и на негово място се на-
значи по-подходящ другар за режисьор, като този въпрос се съгласува с 
Околийския комитет на Партията“108. 

Режисьорът Людмил Гочев и драматургът Йосиф Конфорти са 
принудени да напуснат театъра, а директорът М. Леви е наказан със 
строго мъмрене109. 

Силистренският театър отново остава без щатен режисьор. Воде-
ните преговори с отделни режисьори не дават резултат, като мнозина от 
тях се извиняват с това, „че театърът е много отдалечен от София и че 
не щат да се откъсват от културния живот на столицата“. Дори съдей-
ствието на Министерството на просветата и културата не спомага да се 
назначи „един макар и среден по възможност“ режисьор. По тази при-
чина още от началото на сезона в силистренския театър се работи с гас-
тролиращи (на договори) режисьори. Въпреки че в театъра постъпват 
12 нови актьори, повече от 50 на 100 от актьорския състав продължава 
да се състои от договорни актьори (самодейци)110.

Липсата на постоянен режисьор довежда творческата работа в те-
атъра до „пълен хаос“. Например от предвидените 8 пиеси за сезона 
1957/1958 г. са поставени само 4, а останалите са заменени111. 

Неподходящите пиеси продължават да водят до намаляване по-
сещенията на театъра, а оттам и до неизпълнение на финансовия план. 
По думите на директора Менахем Леви „получи се нещо като театър за 
самия театър“ (1958)112.

До края на второто тримесечие на 1958 г. силистренският театър 
не успява да изпълни плана за зрителите и плана за приходите си. Въз-

108 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 149, л. 229.
109 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 25; Пак там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 

229.
110 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 26; Пак там, а.е. 6, л. 27; Пак там, ф. 

2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 126, л. 144.
111 ДА – Силистра, ф. 224 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 126, л. 144; Пак там, ф. 2 Б, оп. 1, 

а.е. 298, л. 127.
112 Силистренска трибуна, ІV, бр. 6, 14 февруари 1959 (Silistrenska tribuna, IV, 

br. 6, 14 fevruari 1959). 

От творческо дръзновение до идеологическо падение...
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лаганите надежди на турнетата за попълване на бюджета не се оправ-
дават. От заплануваните 121 000 лв. приходи от турнета постъпват за 
първото и второто тримесечие на 1958 г. само 62 663 лв., а са извърше-
ни разходи на стойност 40 000 лв. (при разходи по план 17 000 лв.)113.

Развитието на театъра в Силистра, преминало от творчески въз-
ход (1941 – 1944) до идеологическа безпътица след 9 септември 1944 г., 
е отражение на обществено-политическите и икономическите процеси 
в Южна Добруджа след възвръщането ѝ към България. Ако през че-
тирите години на радост от свободата се възстановява традицията в 
градската култура, то веднага след комунистическия преврат започва 
контролиран процес на разрушаването и на уеднаквяването ѝ с тази на 
Съветския съюз. Всички наложени промени обслужват подчиняването 
на театъра на комунистическата идеология и тоталното му съветизира-
не – от репертоара и постановъчните практики до модела на админи-
стриране и управление. 

113 ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 298, л. 146.

Наталия Минчева
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ЕТНИЧЕСКИЯТ ПОПУЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ: ПРЕДПОСТАВКИ, СЪЩНОСТ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ
Стоян Танев

ETHNIC POPULISM IN THE REPUBLIC OF 
BULGARIA: PRECONDITIONS, MAIN POINTS, 

CONSEQUENCES
Stoyan Tanev

The author of this article analyses the objective preconditions and thespecific reasns 
for the emergence of the Turkish etnic populism in the Republlic of Bulgaria. In this research 
are listed the most active subjective personal factors of this phenomenon – Ahmed Dogan 
and other leaders of the Movement for Rights and Freedoms (MRF). In spite of the con-
stitutional ban, they transformed with populist rhetoric this movement into ethno-political 
and ethno-religious party. The author enligehtens strategic goals and tactical means of the 
MRF, after its establishment in 1990, for the total isolation of the Muslim population from 
the predominant Bulgarian national and state-building community. The use of impressive 
historiographical information and specific data from the periodical press shows and proves 
the essence of the ethnic populism of the MRF leaders, who turned this party-movement into 
a corruptiov-corporate political and economic entity with harmful consequences for both 
Bulgarians and Turks in the country. Facts about tne humane and tolerant attitude of many 
Bulgarians towards the Turkish population during the so-called regenerative process are 
given against the backgrund of the wrong and harmful adventurous policy of Todor Zhivkov 
and his closest circle for the forced renaming of the Turks in Bulgaria. The text emphasises 
the manifestations of Bulgarian humnism towards the Turks in Bulgaria during the regen-
erative processdue to a very important circumstance – these events predetermine real op-
portunities for a reasonable and wise way out of the emerging ethno-political, ethno-social, 
ethno-religious and ethno-cultural crisis in the state and society. The only way out of the 
situation is to overcome the anti-Bulgarian populism in the thinking, speaking and actions 
of the MRF leaders as weell as the anti-Turkish ppulism of the leaders of the Bulgarian 
nationalist parties in modern democratising Bulgaria within the European Union. 

Key words: populism, etno politics, alienation, tolerance, humanism.

Популизмът като понятие произлиза от латинския термин populus 
и съответства на думи в европейските езици, каквито са il popolo, le 
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peuple, das Volк, т. е. означава народ, народен. По своята етимология 
той се родее с народното и се покрива изцяло с настроенията и очак-
ванията на преобладаващата част от обществото. В най-общ смисъл е 
антиелитарен, антипартиен, антилиберален, самопредставяйки се като 
„народен“, т. е. изразяващ интересите на „простия народ“ и обещаващ 
бързо решаване на сложни обществени проблеми. Популизмът възник-
ва спонтанно в специфични исторически условия и своеобразни поли-
тически ситуации в резултат на случайно появили се личности с хари-
зматично въздействие върху обществени слоеве, които са разочаровани 
и недоволни от държавната вътрешна и външна политика на управля-
ващите политически партии и техните водачи. Популизмът е колкото 
старо, толкова и ново обществено явление, което няма собствена стро-
го научна политическа идеология. Затова популизмът/популизмите се 
отъждествяват с най-различни политически идеологии – десни и леви, 
реакционни и прогресивни, реформистки и революционни, с всякакви 
икономически програми и социални общности, с различни типове ре-
жими. Всички политически партии по целия социлен спектър използ-
ват популистка реторика както в предизборната дейност, така и в своята 
управленска или опозиционна практика с обещания за демократични 
права и свободи и всевъзможни социални блага. Популизмът се из-
ползва в най-голяма степен, когато обществото е в кризисно състояние. 
Тъкмо тогава неговите лидери излизат пред страдащия народ и гръмо-
гласно отправят обещания за незабавно материално благополучие на 
народа, за стабилна икономика, за демократична легитимност на власт-
та. В такава обективна обстановка партийният популистки активизъм 
в предизборните кампании е характерен с необосновани обещания, 
демагогски лозунги и „демократически“ послания, с манипулиране на 
общественото мнение и прикриване на истинските политически цели 
и намерения. По такъв начин политиката се превръща в популизъм, а 
популизмът – в политика.1

1 Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, 
немецком, французком и чешком языках. Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА. 
М., 1998, с.251, 252; (Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar na ruskom, an-
gliyskom, nemetskom, frantsuskom i cheskom yazikah. Izdatelskaya grupa INFRA-M-
NORMA. M., 1998, 251, 252); Политическая энциклопедия. Том 2. Мысль. М., 1999, 
с.230, 231; (Politicheskaya entsiklopediya. Tom 2. Misl. M. 1999, 230, 231); Лукач, Д. 
Демокрация и популизъм. Страх и омраза. Обсидиан. С., 2005, с.55 – 67; (Lukach, D. 
Demokratsiya i populizam. Strah i omraza. Obsidian. S., 2005, 55 – 67); Игрицкий, Ю. 
И. Предисловие. Национализм и популизм в Восточной Европе. Сборник научных 
трудов. ИНИОН РАН. М. 2007, с.5, 6; (Igritskii, U. I. Predislovie. Natsionalizm i 
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Проучваната конкретна тема позволява една по-окрупнена типо-
логия на популизма в съвременното българско общество, определяйки 
го като националпопулизъм и етнопопулизъм. В политическото и пуб-
личното пространство на Република България след 1989 г., т. е. в края 
на ХХ и в началото на ХХІ век, намират място и шестват с променяща 
се динамика тези два типа популизъм. В конкретния случай авторът на 
статията прави пестелив анализ на възникването на турския етнически 
популизъм, на неговата социална и религиозна основа, организацион-
на структура, идеологически облик и политическа практика в съвре-
менна България. Необходимо е да се направи още едно предварително 
уточнение. В статията се изследва популизма предимно сред турската 

populizm v Vostochnoy Evrope. Sbornik nauchnih trudov. INION RAN. M. 2007, 5, 6); 
Андреев, Св. Видове популистки партии и бъдещето на демокрацията в България. – 
Политически изследвания, 2007, бр. 4, с. 5, 6; (Andreev, Sv. Vidove populistki partii i 
badeshteto na demokratsiyata v Balgariya. – Politicheski izsledvaniya, 2008, br. 4, p. 5, 
6); Карасимеонов, Г. Има ли понятието популизъм научна стойност? – Политически 
изследвания, 2008, бр. 1, 3 – 5; (Karasimeonov, G. Ima li ponyatieto populizam 
nauchna stoynost? – Politicheski izsledvaniya, 2008, br. 1, 3 – 5); Мизов, М. Анатомия 
на популистката деструктивност. – Понеделник, година ХІІ, 2009, бр. 5 – 6, с. 105; 
(Mizov, M. Anatomya na populistkata destruktivnost. – Ponedelnik, godina XІІ, 2009, br. 
5 – 6, p. 105); Димова, И. Лица на популизма в съвременна България. – В: Социални 
идеи, движения и политики. Изследвания на Националния политически институт 
„Димитър Благоев“. Печат „БПС“ ООД. С., 2014, 214 – 216, 246, 247; (Dimova, I. Litsa 
na populizma v savremenna Balgarya. – V: Sotsialni idei, dvizheniya i politiki. Izsledvaniya 
na Natsionalniya politicheski institut „Dimitar Blagoev“. Pechat “BPS“ OOD. S., 2014, 
214 – 216, 246, 247); Кънчев, Сл. Шифърът на антипопулизма. – Ново време, 2014, 
бр. 7 – 8, с. 40, 42, 43; (Kanchev, Sl. Chifarat na antipopulizma. – Novo vreme, 2014, br. 
7 – 8, p. 40, 42, 43); Стоилов, Я. Политиката между популизма и демагогията. – В: 
Политическата демагогия в прехода. Електронно издание. С., 2017, с. 83; (Stoilov, 
Ya. Politikata mezhdu populizma i demagogiyata. – V: Politicheskata demagogiya v pre-
hoda. Elektronno izdanie. S., 2017, p. 83); Глухчева, Т. За популизма, така, както го 
разбират хората. – Политически хоризонти, 2020, № 4, с. 87, 88, 95; (Gluhcheva, 
T. Za populizma, taka, kakto go razbirat horata. – Politicheski horizonti, 2020, № 4, p. 
87, 88, 95); Баджаков, М. Репресивната_коректност_на_популизма.docx.academia.
edu/44798894/; (Badzhakov, M. Represivnata_korektnost _na_populizma.docx.akademi-
ya.edu/44798894/;) Симеонова, М. Избирателят – в капана на популизма? – Нова зора, 
година Х (ХVІІ), бр. 38, 26 септември 2006, с.1, 4. (Simeonova, M. Izbiratellyat – v 
kapana na populizma? – Nova zora, godina X (ХVІІ), br. 38, 26 septemvri 2006, p. 1, 4); За 
антиинституционалния характер на популизма в Република България, за неговото не-
гативно и деструктивно влияние върху българския политически живот през първите 
две десетилетия на ХХІ век по-подробно вж. Ждребев, Ат. Популизмът като фактор 
за дисфункция на политическите институции в България (2001 – 2018). Издателство 
„Изток- Запад“, С., 2020 (Zhdrebev, At. Populizmat kato faktor za disfunktsiya na 
politicheskite institutsii v Baigariya (2001 – 2018). Izdatelstvo “Iztok-Zapad“, S., 2020).

Етническият популизъм в Република България: предпоставки, същност, последствия



84

етническа общност, тъй като само тя има създадена и постоянно 
функционираща и при това овластена етнополитическа партия, каквато 
е Движението за права и свободи (ДПС). По официални статистиче-
ски данни турците в България са най-голямата етническа общност. Тя 
разполага с подготвена интелигенция с различен професионален про-
фил, формирана още в условията на държавния социализъм. Нейната 
количествена характеристика се попълва и след 1989 г. с нов кадрови 
потенциал. Ръководните дейци на ДПС полагат специални грижи за по-
пълване на турската интелигенция с нови специалисти и експерти. За 
тази цел в чужбина се изпращат млади турци и българи мюсюлмани 
като членове на ДПС за придобиване на висше гражданско и религиоз-
но образование. Пребиваването и обучението им в Република Турция, 
и в други мюсюлмански държави, в повечето случаи не е съобразено 
с официални законови разпоредби на висши централни институции 
на българската държава. Следователно ДПС е в състояние да попълва 
своята кадрова банка с богата рангова листа от монолитна двуезична 
интелигенция, която е използвана от харизматичния лидер Ахмед До-
ган за популистка пропагандна дейност освен сред етническите турци 
и сред българите мюсюлмани и останалото мюсюлманско население в 
България. При изясняването на тази актуална проблематика е необхо-
димо да разкрием в синтезиран историко-ретроспективен план корени-
те и предпоставките за появата и консолидирането на явлението турски 
етнически популизъм в Република България. 

Популизмът на етническа основа в постсоциалистическа Бълга-
рия е лишен от историческа традиция. Междуетническите отношения в 
Третата българска държава от Освобождението до 1944 г. се формират, 
развиват и утвърждават върху демократично-либералните ценности на 
Търновската конституция и продължителното функциониране на мно-
гопартийната политическа система. През изминалите десетилетия как-
то държавата с нейните институции, така и българската общественост 
проявяват толерантност към етническите общности – турци, татари, 
черкези, арменци, евреи, власи, каракачани и др. С установяването и 
налагането на авторитарен режим в Царство България, в годините на 
Втората световна война, българските евреи са лишени от човешки пра-
ва и свободи, а в по-малка степен е извършено посегателство и върху 
правата на циганите и турците. Авторитарната власт на цар Борис ІІІ 
чрез политиката на българските правителства тогава осъществява пре-
следване и на българите с леви и либерално-демократични възгледи, 
прояви и действия. 

Стоян Танев



85

Към някои от етническите общности българската държава и бъл-
гарите с хуманитарно мислене, поведение и отношение проявяват със-
традание, грижи и ги приемат като свои съграждани макар да идват от 
далечни страни. Такъв е случаят с арменците, които с бягство от поро-
бената своя родина в пределите на Османската империя оцеляват след 
прилагания геноцид спрямо тях от репресивните органи на османска-
та държава. Заслужава внимание и спасяването на българските евреи 
от физическо унищожение в лагерите на смъртта по време на Втората 
световна война, без тези в новоприсъединените земи. Тяхното спасява-
не е дело на прогресивната българска общественост, на български ин-
телектуалци, църковни дейци и 43 депутати от българския парламент. 
Хуманитарната дейност на държавата и обществото към арменците и 
на демократичните слоеве на обществото към евреите е действителна 
проява на съчувствие към трагедията на арменците и евреите, а не де-
монстративен популизъм пред световната международна общност.

По-специфично е положението на турската етническа общност 
след Освобождението. Отношението на българската държава и на бъл-
гарския народ като национална общност към турците в България не се 
основава на злонамерена историческа памет поради угнетяване, униже-
ние, изтребление и прогонване на българи през периода ХV – ХХ век, а 
на превъзмогване на спомените от преживените страдания, нещастия и 
трагедии на поколения българи и на тяхното великодушно толерантно 
отношение след Освобождението към бившите османски поробители. 
Турското население в Царство България има свои представители в На-
родното събрание чрез българските политически партии. То е с гаранти-
рани от конституцията религиозни и граждански права. Следователно 
не е необходимо създаването на негови етнополитически и етнорели-
гиозни партии, чиито лидери по време на парламентарни и общински 
избори биха прилагали тактика на етнически популизъм в политикоп-
рактическата пропагандна дейност. И все пак в Царство България има 
прояви на популизъм сред турското население. Те се осъществяват от 
представители на турската светска и религиозна интелигенция, които 
внушават и обещават по-добри условия на живот на българските тур-
ци, ако се изселят в Османската империя, а по-късно и в Република 
Турция. Другите етнически общности в Царство България също имат 
гарантирани от конституцията и от други закони политически, образо-
вателни, културни, религиозни, социални и други права. Поради това 
важно обстоятелство те също не създават собствени етнополитически 
и етнорелигиозни структури със свои водачи, които да се изявяват по 
разни поводи в публичното пространство и с етнически популизъм.

Етническият популизъм в Република България: предпоставки, същност, последствия
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Следва да изтъкнем още една съществена причина за липсата на 
етнически популизъм в Третата българска държава. Тази фундаментал-
на причина е липсата на последователен, системен, постоянен, продъл-
жителен, нецивилизован, брутален и агресивен български национален 
популизъм, въпреки наличието на националистически организации, 
който да предизвика появата на своята естествена противоположност 
като спонтанен или организиран етнически популизъм.

Партийно-политическият популизъм в следосвобожденското бъл-
гарско общество е многолик и в продължение на десетилетия прониква 
в нееднаква степен както в различните социални низини и професио-
нални слоеве, така и в тогавашните етнически категории. Този попули-
зъм в следващия период от развитието на българското общество, т. е. 
в Народна република България през втората половина на ХХ век до 
1989 г., носи в себе си характеристиките на авторитарната комунис-
тическа власт. Неговото възникване и по-нататъшно функциониране 
като идеология, еднотипна организационна структура и управленска 
практика е съпроводено с прояви на национален нихилизъм и волунта-
ризъм през първите две десетилетия, а в следващите две десетилетия 
се осъществява реален динамичен процес на социалистическа индус-
триална, аграрна, духовно-културна и научно-технологична модерни-
зация на съвременна България. През целия период на социалистическо 
развитие на държавата и обществото етническите общности и групи 
в нашата страна имат и ползват не само гарантирани от двете консти-
туции права, но са им дадени и привилегии особено на турците и ци-
ганите. Повишаването на техния жизнен стандарт означава липса на 
обективни социални корени и предпоставки за етнически популизъм 
у тези две най-големи етнически общности. Формирането на тяхна 
етническа интелигенция и нейното доброволно включване в низови и 
ръководни структури на партията-държава, както и абсолютната забра-
на на етнически партии на политическа и религиозна основа, отнемат 
всякаква възможност за негативен етнически популизъм. Доколкото 
е допустим позитивен етнически популизъм посредством етническия 
печат – вестници и списания на турци, евреи, арменци, цигани той е в 
пълен синхрон с приповдигнатия оптимистичен тон на еднопартийния 
комунистически популизъм. 

Поредната радикална политическа промяна в съвременна Бълга-
рия през 1989 г. създава изключително благоприятни вътрешни и външ-
ни условия за спонтанното възникване, а много скоро и за централи-
зирано, организирано и стратегическо ориентирано качествено ново 
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явление в българския политически и обществен живот – на многопар-
тийния идейнополитически популизъм и на етническия популизъм на 
Движението за права и свободи. Акцентирането на този вид етнически 
популизъм има своето логическо обяснение, базирано на реални фа-
кти от тогавашната и днешната актуална етнополитическа и етноре-
лигиозна ситуация в постсоциалистическата българска държава. ДПС 
още от своето създаване се легитимира като защитник на интересите и 
волята на всички български мюсюлмани, а те са най-голямата религи-
озна общност след християнската общност в страната. То е основано 
от амнистираните и освободени от затвора 19 активисти на Турското 
национал-освободително движение в България (ТНОДБ) във Варна, 
като негово легално продължение. Укрепвайки своите позиции като 
идеолог и водач на ТНОДБ, Ахмед Доган замисля план за създаване 
на самостоятелна етническа организация на турците в България. Тък-
мо затова отказва да участва в каквито и да са правозащитни структу-
ри и по-конкретно в ръководеното от Румен Воденичаров Независимо 
дружество за защита на правата на човека в България. Той е убеден в 
превъзходството на българските турци, които за разлика от българите 
имат запазено през вековете по-високо и трайно историческо самосъз-
нание поради това, че никога не са били под чуждо господство. В края 
на декември 1989 г. бившите дейци на ТНОДБ приемат решение в на-
чалото на януари 1990 г. във Варна да се обяви публично основаването 
на нова политическа партия – Движение за права и свободи. Негови 
учредители са 33 активисти на ТНОДБ от Варненски, Толбухински (по-
настоящем Добрички), Шуменски и Кърджалийски окръг. Създадено 
като обществено движение на турската етническа общност на 4 януари 
1990 г., на следващия ден на многохиляден митинг в Кърджали Касим 
Дал чете приетата от учредителите декларация и съобщава за създава-
нето на новата етническа партия, а вечерта е основана неината реги-
онална структура. Много скоро към ДПС се присъединяват не малко 
българи мюсюлмани от Западните Родопи, с което се слага началото на 
тяхното турцизиране. През октомври същата година конституирано и 
като политическа партия, тази турска етническа партия вече има въз-
можност, по различни поводи, да осъществява популистка етническа 
мобилизация и чрез нея да предизвиква популистка етнополитическа 
ситуация, при която неизбежно следва засилване на междуетническото 
напрежение със заплаха за междуетническия мир. В началото на 90-
те години на ХХ век при започналия преход на българското общество 
към политическа демокрация с идеологически и духовнокултурен 
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плурализъм, с възстановяването на имената и гражданските права на 
турците в България, ДПС допринася заедно с другите основни по-
литически партии в страната за преодоляване на тежките последици 
от т. нар. „възродителен процес“. Предотвратявайки етнизацията на 
свръхполитизираните ситуации в българското общество, Ахмед Доган 
допринася за запазването на етническия мир в Република България, 
за избягване на стихийно неуправляеми или организирани конфликти 
между турци и българи. С негово участие става възможно трудното, но 
безконфликтно нормализиране на твърде комплицираните междуетни-
чески отношения в следсоциалистическа България. С верен усет към 
реалностите той съзнава и за себе си признава, че един сблъсък, наси-
тен с неизживяна отчужденост и витаеща все още атмосфера на неза-
тихнала враждебност между българи и турци в регионите с турско на-
селение, един нов ожесточен конфликт между тях, ще завърши с много 
повече трагични резултати за турското население. А то вече е прежи-
вяло страх, тревоги, страдания, мъки, унижения и дало дори човешки 
жертви по време на неговото българизиране със смяната на имената. 
Терористически действия на турци в България, като акт на отмъще-
ние заради преименуването на турското население би имало и спрямо 
българите. ДПС в определена степен помага за избягване на стихий-
ността и ирационалността на етническата мобилизация на българските 
турци, за снемане на етническото напрежение, за предотвратяване на 
сблъсъци и конфликти. Много скоро обаче тази консолидираща роля 
на ДПС в българския демократичен процес е изчерпана. Като използва 
протестните форми на популистката реторика, ДПС мобилизира своите 
поддръжници и използва техните симпатии към харизматичния лидер 
на партията Ахмед Доган, за да се превърне в монополна етнократска 
корпорация за подчиняване на етнически смесените райони на Бълга-
рия под своя хегемония и контрол. Лидерите на ДПС използват етниче-
ския популизъм с многократни предизборни обещания за решаване на 
икономически и социални проблеми на турското население и на други-
те мюсюлмани като тактически похват за запазване и разширяване на 
своето влияние сред електоралната маса и привличане на повече изби-
ратели. ДПС използва модерни форми на общуване със своя електорат, 
на модерен медиен и етнически популизъм, включително дигитални 
медии и интернет, а също и масовите политически събития, най-ефек-
тивното от които са възпоменателните събори по повод на годишнини 
на „възродителния процес“. ДПС постига своята консолидация, пред-
ставяйки се като популистка алтернатива на предишната авторитарна 
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и тоталитарна политико-административна система чрез излъчване на 
собствени представители във всички административно-управленски 
нива – местно, национално и европейско. Като авторитарен тип поли-
тическа партия, ДПС на практика се превръща в „Държава в държа-
вата“, тъй като неговите действия не подлежат на реален контрол от 
българските национални институции. Етнокорпоративният монопол на 
ДПС създава все повече предизвикателства към българската национал-
на сигурност.2

2 Ахмед Доган. Интервю на Илиана Беновска с Ахмед Доган. Издателство 
„Език и култура“. С., 1992, с. 14; (Ahmed Dogan. Interviu na Iliana Benovska s Ahmed 
Dogan. Izdatelstvo “Ezik i kultura“. S., 1992, p. 14); Стоянов, В. Турското население в 
България между полюсите на етническата политика. Bulgaro – Turcica 2. Издателство 
„ЛИК“. С., 1998, с. 224, 225; (Stoyanov, V. Turskoto naselenie v Balgariya mezhdu po-
liusite na etnicheskata politika. Bulgaro – Turcica – 2. Izdatelstvo “LIK“. S., 1998, p. 224, 
225); Фотев, Г. Другият етнос. Академично издателство „Марин Дринов“. С., 1994, 
с. 143; (Fotev, G. Drugiyat etnos. Akademichno izdatelstvo “Marin Drinov“. S., 1994, p. 
143); Фотев, Г. Криза на легитимността. Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. С., 1999, с.242, 255; 
(Fotev, G. Kriza na legitimnostta. Universitetsko izdatelstvo “Sv. Klimeht Ohridski“. 
Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov“. S., 1999, p. 242, 255); Андреев, Св. 
Видове популистки партии, с. 17, 19; (Andreev, Sv. Vidove populistki partii, p. 17, 
19); Василев, Н. Сблъсък на цивилизации (записки по българските терзания). – 
Понеделник, 2009, бр. 5 – 6, с. 98; (Vasilev, N. Sblasak na tsivilizatsii (zapiski po bal-
garskite terzaniya). – Ponedelnik, 2009, br. 5 – 6, p. 98); Мизов, М. Ахмед Доган и 
българският етнически модел. Издателска къща „Земя“. С., 2010, с. 348; (Mizov, 
M. Ahmed Dogan i balgarskiyat etnicheski model. Izdatelska kashta “Zemya“. S., 2010, 
p. 348); Мизов, М. Българският етнически модел. Издателство „Земя“. С., 2011, с. 
198; (Mizov, M. Balgarskiyat etnicheski model. Izdatelstvvo “Zemya“. S., 2010, p. 198); 
Zankina, E. Transformatuon of the Bulgarian Political Elite in the Period of Transition. Its 
inpact on tfe Transition Process. University of Pittsburgh, 2011, p. 216, 217; Свистунова, 
И.А. Турция и Болгария: проблемы и перспективы современных взаимоотношений. – 
Проблемы национальной стратегии, 2016, № 5 (38), с. 95; (Svistunova, I.A. Turtsiya i 
Bolgariya: problemi i perspektivi sovremennih vzaimootnocheniy. – Problemi natsional-
noy strategii, 2016, N 5 (38), p. 95); Баева, И. Болгарские турки в годы общественно-
политической трансформации. – В: Историческая болгаристика. (К 100-летию со дня 
рождения профессора Л. Б. Валева). М., 2016, с. 359, 360; (Baeva, I. Bolgarskie turki v 
godi obchtestveno-politicheskoi transformatsii. – V: Istoricheskaya bolgaristika. (K 100-le-
tiu so gnya rozhdeniya profesora L. B. Valeva) M., 2016, p. 359, 360); Иванов, М. ДПС е 
невъзможна партия в една нормална държава. Голяма част от турското и помашкото 
население продължава да живее в условията на тоталитарна власт. – Списание Клуб 
Z, март 2016, бр. 3 (25), с. 36, 37, 39; (Ivanov, M. DPS e nevazmozhna partiya v edna 
normalna darzhava. Goliyma chast ot turskoto i pomashkoto naselenie prodalzhava da zhi-
vee v usloviyata na totalitarna vlast. – Spisanie Klub Z, mart 2016, br. 3 (25), p. 36, 37, 39); 
Калинова, Ев. „Възродителният процес“ – интегриращ или дезинтегриращ фактор 
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Прехвърлянето на вътрешнопартийния авторитарен модел на 
ДПС върху лостовете и механизмите на функциониране на държавни-
те институции, контролирани от негови овластени представители като 
партньори и балансьори в досегашните правителствени коалиции, съз-
дава реални възможности както за безконтролни корупционни схеми 
на преразпределение на публични финансови средства и облаги, така и 
за масирано, безконтролно и безпрепятствено навлизане на чужда дър-
жавна агентура в структурите на българската държавност. ДПС използ-
ва предоставените му условия за осъществяване както на открит етни-
чески популизъм, така и за прикрит външен проанкарски популизъм. 
Досегашните вътрешни разцепления на ДПС и появата на по-малки 
турски етнополитически и етнорелигиозни партии с по-ясна или заво-
алирана ориентация към Република Турция разчленява и мултиплицира 
техния етнически популизъм, но с единствена насоченост към турска-
та неосманистка държавна политика. Лидерите на ДПС и на неговите 
нови партийни модификации полагат усилия с техния етнически по-
пулизъм да придобият български национален облик с привличане и на 
българи в организационните им структури и ръководни органи, каквито 
са сините люспи Христо Бисеров, Йордан Цонев, Росен Владимиров, 
Делян Пеевски с предишна партийна принадлежност към НДСВ и др. 
Същевременно те вече се радват и на други, далеч по-обнадеждаващи 
ги резултати с придобиването и на европейски либерален облик, като 
носители на европейските евроатлантически ценности.3

през 90-те години на ХХ в. – В: Краят на студената война и европейската интеграция/
дезинтеграция през 90-те години на ХХ в. Сборник в чест на 65-ата годишнина на 
проф. Искра Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2019, 
с. 83; (Kalinova, Ev. “Vazroditelniya protses“ – integrirasht ili dezinegrirasht faktor prez 
90-te godini na XX v. – V: Krayat na studenata voina i evropeyskata integratsiya/dezinte-
gratsiya prez 90-te godini na XX v. Sbornik v chest na 65-ata godishnina na prof. Iskra 
Baeva. Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski“. S., 2019, p. 83); Минчев, Ог. 
България и членството на Турция в ЕС. – В: https//www.iris-bg.org/fls/Bulgaria_and_
Turkey-Member-skip_in_the_EU. Part 2_bg.pdf, s. 2, 5. (Minchev, Og. Balgariya i chlenst-
voto na Turtsiya v ES. – V: https//www.iris-bg.org/fls/Bulgaria_and Turkey-Member-skip_
in_the_EU. Part 2_bg.pdf, p. 2, 5); Христов, Хр. – Референта. Събудете се, български 
политици. – Златна възраст, бр.31 (301), 31 юли 2020, с. 15; (Hristov, Hr. – Referenta. 
Sabudete se balgarski polititsi. – Zlatna vazrast, br.31 (301), 31 uili 2020, p. 15).

3 Минчев, Ог. България и членството на Турция в ЕС, с. 5; (Minchev, Og. 
Balgariya i chlenstvoto na Turtsiya v ES, p. 5); Вълканов, В. ДПС – нарастваща 
национална опасност. – Нова зора, бр. 28, 12 юли 2005, с. 4; (Valkanov, V. DPS – nara-
stvashta natsionalna opasnost. – Nova zora, br. 28, 12 uili 2005, p. 4); Христозов, П. Скъпо 
е да облечеш голата истина. – Дума, бр. 158 (4768), 11 юли 2007, с. 11; (Hriistozov, P. 
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Етническият популизъм на ДПС и на всички негови сегашни, 
вече самостоятелни партийни формирования и свързаните с този по-
пулизъм манипулации на турското население, на всички мюсюлмани в 
България и на българското обществено мнение биха били невъзможни 
само тогава, когато тези и други етнополитически и етнорелигиозни 
партии престанат да съществуват като авторитарни и антидемократич-
ни партии. Някои представители на турската и българомохамеданската 
интелигенция още след първите протестни митинги и вълнения през 
ноември 1989 г. предвиждат, че създаването на етнорелигиозна полити-
ческа партия на мюсюлманите в страната е заплаха за етническия мир. 
Затова журналистът Сюлейман Гавазов предлага турците в България да 
имат не партия, а културно-просветни организации, без политически 
амбиции, каквито амбиции липсват при евреите и арменците. Според 
него грижата за интеграцията на българските турци и другите мюсюл-
мани би трябвало да се поеме от „общонационалните партии“, които 
следва да включват в своите изборни листи и представители на мюсюл-
манското население. По негова инициатива в края на 1989 г. се учредява 
Комитет за национално помирение (КНП) с участието на българи, тур-
ци, българи мохамедани, евреи и цигани. Освен С. Гавазов съучредите-
ли на този комитет са около 70 души, сред които публично най-изявени 
са Антонина Желязкова, Радой Ралин, Михаил Иванов, Искра Панова, 
Груди Атанасов, Йордан Василев, д-р Петър Берон, Румен Леонидов, 

Skapo e da oblechesh golata istina. – Duma, br. 158 (4768), 11 iuli 2007, p. 11); Илиев, 
Л. Доган отиде официално в задкулисието, за да даде живот на ДПС. – Сега, бр. 26 
(4901), 31 януари 2014, с. 9, 11; (Iliev, L. Dogan otide ofitcialno v zadkolisieto, za da dade 
zhivot na DPS. – Sega, br. 26 (4901), 31 yanuari 2014, p. 9, 11); Йордан Цонев, бившо 
крупие от бургазкото казино, влиза като депутат в Народното събрание за първи път 
през май 1997 като депутат от СДС. През 2001 г. е изключен и изгонен от дясната 
синя партия заради корупция. През 2005 г. се появява „изненадващо“ заедно със сивия 
кардинал на сините Христо Бисеров в изборните листи на ДПС. Още като депутат от 
СДС Цонев не крие своя висок жизнен стандарт и публично го демонстрира със скъпи 
обувки за по 1 000 долара и „Ролекс“ за 20 000 долара. Ретро (редакционна статия), 
16 – 22 октомври 2014, с. 48. Фоторазказ. Професия „депутат“ – голямата аванта. 
Йордан Цонев смени синята идея с турска баклава. (Iordan Tsonev, bivsho krupie ot 
burgazkoto kazino, vliza kato deputat v Narodnoto sabranie za parvi pat prez mai 1997 kato 
deputat na SDS. Prez 2001 g. e izklyuchen ot dyasnata sinya partiya zaradi koruptsiya. Prez 
2005 g. se poyaviava “iznenadvashto“ zaedno sas siviya kardinal na sinite Hristo Biserov v 
izbornite listi na DPS. Oshte kato deputat ot SDS Tsonev ne krie svoya visok zhiznen stan-
dart i publichno go demonstrira sas skapi obuvki za po 1 000 dolara i “Roleks“ za 20 000 
dolara. Retro (redaktsionna statiya), 16 – 22 oktomvri 2014, p. 48. Fotorazkaz. Profesya 
“deputat“ – golyamata avanta. Yordan Tsonev smeni sinyata ideia s turska baklava). 
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Мануш Романов, а също и други представители на мюсюлманската и 
еврейската общност. Ахмед Доган не се включва в КНП и започва под-
готовка за създаване на самостоятелна политическа партия, която да 
защитава интересите на българските мюсюлмани. Преди своята Учре-
дителна конференция (26 март 1990 г.) ДПС започва да създава местни 
структури и отстоява собствените си интереси с умело лавиране, без да 
нарушава действащото законодателство и основния закон на държава-
та – Конституцията на НРБ. Освен това на Кръглата маса БКП и СДС 
постигат споразумение и вземат решение да не се допуска създаването 
на партии на етническа и религиозна основа. Такава забрана има и в 
чл.53, ал.4 на действащата конституция. Тъкмо затова в преработената 
програма на ДПС, приета по-късно на Учредителната конференция, е 
променено името му: Движение за права и свободи (ДПС) и са изпус-
нати „на турците и мюсюлманите в България“. В Програмата ДПС е 
представено по-общо като „движение за права и свободи на етниче-
ските общности“. Същевременно на първо време ръководните дейци на 
ДПС декларират, че то „няма да приеме характер на политическа пар-
тия“, ще представя свои кандидати при избори, като подкрепя онези 
партии и коалиции, които в своите предизборни платформи защитават 
интересите и целите на ДПС. В деня на създаването на ДПС, неиният 
лидер Ахмед Доган предрича, че тя ще просъществува десетина годи-
ни, след което електоратът ѝ ще се влее в останалите партии според 
своите политически предпочитания. За ДПС такава възможност за пуб-
личните му изяви като масова обществена организация съществува и 
през 1993 г., макар че това движение вече е конституирано като партия. 
Тогава, на втората национална конферанция на ДПС по предложение 
на Осман Октай, заместник-председател на партията, и със съгласието 
на Ахмед Доган е взето решение в следващите 5 – 6 години ДПС да 
се слее с българските дясноцентристки политически партии. Прието 
е и подобно конкретно решение на партията, след което тя се закрива. 
Водени са преговори с Петър Дертлиев – председател на Българската 
социалдемократическа партия и с водачите на Обединените демокра-
тични сили (ОДС) с подписване на споразумение. Делегатите на конфе-
ренцията вземат решение ДПС да се преобразува в обществена органи-
зация за права и свободи. По-късно обаче Ахмед Доган отменя взетите 
решения и елиминира всички привърженици на тази идея в ДПС.4

4 Стоянов, В. Турското население в България, с. 220; (Stoyanov, V. Turskoto 
naselenie v Bulgariya, p. 220); Стоянов, В. Към ранната история на ДПС. Опит за 
биографичен очерк. – В: Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент 
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Легализирането на ДПС става и под външнополитическия натиск 
на САЩ и Република Турция. Американският ултиматум към българ-
ските правителства е: Европа няма да допусне България до своите воен-
ни и икономически инфраструктури, ако българските турци нямат по-
литическо представителство със собствена етническа партия. Турският 
премиер Месут Йълмаз изпраща специално писмо до българския пре-
миер Димитър Попов, в което настоява ДПС да бъде регистрирано като 

д.ист. н. Георги Марков. Център за изследване на българите. ТАНГРА ТанНакРа ИК. 
С., 2008, 641 – 644, 647, 648; (Stoyanov, V. Kam rannata istoriya na DPS. Opit za bio-
grafichen ocherk. – V: Sbornik v chest na 60-godishninata na chlen-korespondent d.ist.n. 
Georgi Markov. Tsentar za izsledvane na balgarite. TANGRA TanNakRa IK. S., 2008, 
641 – 644, 647, 648); Калинова, Ев. Трудното начало – отричането от „Възродителния 
процес“ (10 ноември 1989 – януари 1990 г.). – В: Толерантният националист. Паметен 
сборник от приятелите на Стaйко Трифонов. Съставители Искра Баева и Евгения 
Калинова. Издателство Парадигма. С., 2009, с.350, 361; (Kalinova, Ev. Trudnoto nach-
alo – otrichaneto ot “Vazroditelniya protses“ (10 noemvri 1989 – yanuari 1990 g.). – V: 
Tolerantniyat nattsionalist. Pameten sbornik ot priyatelite na Stayko Trifonov. Sastaviteli 
Iskra Baeva i Evgeniya Kalinova. Izdatelstvo Paradigma. S., 2009, p. 350, 361); Калинова, 
Ев. „Възродителният процес“ – интегриращ или дезинтегриращ фактор, с. 77; 
(Kalinova, Ev. “Vazroditelniyat protses“ – integrirasht ili dezintegrirasht faktor, p. 77); 
Калинова, Ев., Баева, И. „Възродителният процес“ – върхът на айсберга. Българската 
държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те – началото на 
90-те години на ХХ век) – В: „Възродителният процес“. Българската държава и 
българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век.) Том І. 
Държавна агенция архиви 55. Съставители: Искра Баева, Евгения Калинова. Печат 
„Мултипринт“ ООД. С., 2009, с. 39, 663 – 665; (Kalinova, Ev., Baeva I. “Vazroditelniyat 
protses“ – varhat na aysberga. Balgarskata darzhava i turskata etnicheska obshtnost v strana-
ta (sredata na 30-te – nachaloto na 90-te godini na XX vek. – In: “Vazroditelniyat protses“. 
Balgarskata darzhava i balgarskite turtsi (sredata na 30-te – nachaloto na 90-te godini na 
XX vek). Tom I. Darzhavha agentsiya arhivi 55. Sastaviteli: Iskra Baeva, Evgeniya Kalinova. 
Pechat “Multiprint“ OOD. S., 2009, p. 39, 663 – 665); Даскалов, Г. ДПС на кръстопътя 
между етническа и политическа партия. – Демокрация, бр.67 (2173), 11 март 1997; 
(Daskalov, G. DPS na krastopatya mezhdu etnicheska i politicheska partiya, Demokratsiya, 
br.67 (2173), 11 mart 1997); Обретенов, Л. А ако ДПС беше забранено.. – Клуб „Z“, 
2014, бр. 8, с. 25, 26; (Obretenov, L. A ako DPS beche zabraneno...  – Klub “Z“, 2014, 
br. 8, p. 25, 26); Обретенов, Л. 25 години ДПС балансирано лицемерие и лицемерно 
балансиране. – Клуб „Z“, 2015, бр.1, с.38; (Obretenov, L. 25 godini DPS balansirano lit-
semerie i litsemerno balansirane. – Klub “Z“, 2015, br.1, s.38); Октай, Ос. Крахът на една 
илюзия. Истината за ДПС. Издателство ПРЕЗИДЕНТ. С., 2016, с. 8, 9, 61; (Oktay, 
Os. Krahat na edna ilyuziya. Istinata za DPS. Izdatelstvo PREZIDENT. S., 2016, s.8, 9, 
61); Коруев, Т. Противоконституционно. – В: Още животописи. Издателство „Захарий 
Стоянов“. С., 2018, с. 437; (Koruev, T. Protivokonstitutsionno. – V: Oshte zhivotopisi. 
Izdatelstvo “Zahariy Stoyanov“. S., 2018, p. 437). Владимирова, С. Как създадоха ДПС 
и защо. – 168 часа, година ХХХ, бр.2, 9 – 15 януари 2020 с. 8 – 10; (Vladimirova, S. Kak 
sazdadoha DPS i zachto. – 168 chasa, godina XXX, br.2, 9 – 15 yanuari 2020, p. 8 – 10).
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политическа партия. След узаконяването на ДПС като етнополитическа 
партия от Конституциония съд на Република България, този нов етнопо-
литически субект с авторитарна иерархична организационна структура 
и монолитна вътрешна партийна дисциплина, придобива възможност-
та за безпроблемно постоянно присъствие в българската партийно-пар-
ламентарна система. Искането на 93 депутати да се признае ДПС за ан-
тикоституционна партия е отхвърлено с гласовете на принадлежащите 
към Съюза на демократичните сили (СДС) членове на Конституциония 
съд Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Николай Павлов, Иван Първа-
нов и Теодор Чипев. Партиите в СДС отказват да приемат етнически 
турци в своите организации, защото не искат да се конфронтират със 
създадените комитети за защита на националните интереси. Техните 
ръководители предлагат на турците да си създадат своя организиция, 
с която по-късно ще работят заедно. Андрей Луканов, като премиер 
на първото правителство след 1989 г., също улеснява ДПС в негова-
та организационна и предизборна дейност за Седмото Велико народ-
но събрание с разпореждане да се отпуснат в началото на 1990 г. три 
автомобила „Лада“ за служебно ползване, а след изборите на ДПС е 
предоставен цял етаж от държавна сграда за партийна централа. Улес-
нен от българските парламентарно представени управляващи и опози-
ционни партии, лидерът на ДПС Ахмед Доган, прилага много умело 
изкуството да дирижира задкулисно българската държавна политика. 
Ако се върнем назад във времето на прехода към демокрация и пазарна 
икономика, т. е. на прехода към криминално-мафиотски капитализъм, 
ще установим, че зад всички трусове в българския политически живот 
е лидерът на етническата партия. Той владее до съвършенство тактика-
та на политическото флиртуване с всички парламентарно представени 
български партии, като управляващи или в опозиция (с изключение на 
националистическите формации), да се възползва от противоречията и 
конфликтите между тях, от разногласията и липсата на единодействие 
сред българските националистически партии, да се проявява в българ-
ското публично пространство и с присъщата му евроатлантическа ре-
торика. ДПС два пъти е съюзник на СДС и двата пъти му обръща гръб 
през 1992 г. (макар че с юридическата подкрепа на СДС това движение 
става легитимна етнополитическа партия) и предивиква свалянето на 
първото синьо правителство. Още след първите състави на Обикнове-
ното народно събрание Ахмед Доган ту става коалиционен партньор 
на СДС, ту раздава „депесарски шутове“ надясно и наляво. По-късно 
Ахмед Доган признава, че лично е внушавал и предлагал на лидера на 
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СДС Иван Костов да осъществи силово сваляне на правителството на 
БСП от власт през зимата на 1997 г. Като мандатоносител на правител-
ството на професор Любен Беров го оставя да понесе всички обвинения 
в управленска безпомощност и безхаберие. Ахмед Доган има заслуга 
за завръщането на бившия цар Симеон Сакскобурготски в България, 
представяйки го за национален капитал и да осребри жеста си много-
кратно във вреда на личното достойнство на Симеон ІІ. Представя се 
за благосклонен към БСП, като подкрепя кандидата на социалистите 
за президент, но открито ги пренебрегва като бъдещ партньор в тяхно 
правителство. Когато партнира на БСП във властта и управлението, ако 
интересите на ДПС изискват то да промени в негативна посока отно-
шението си към нея, тази етнополитическа партия се отказва от парт-
ньорство с лявоцентристката партия. Популизмът на ДПС сред своя 
електорат се постига и чрез коалиционното парламентарно и управлен-
ско сътрудничество с БСП, която предлага повишаване на пенсиите, на 
работните заплати и разширяване на социалните услуги, а такава соци-
ална политика е в интерес и на българските мюсюлмани. Етническият 
популизъм на ДПС в този случай може да бъде покрит и скрит с коа-
лиционна мантия. След парламентарните избори през октомври 2014 г. 
Лютви Местан се обявява за „безусловна“ подкрепа на правителството 
на ГЕРБ от ДПС. Като разчита на своя изкъсо държан етнически и ре-
лигиозен електорат в България и Турция, ДПС показва изключително 
умение и готовност за сделки с целия политически спектър. Форми-
раното ново парламентарно мнозинство – ДПС и ГЕРБ показва още 
веднъж изменчивата природа на етническата партия. Ричард Темпест, 
професор в университета в Илинойс – САЩ, определя ДПС като тур-
ска партия и я нарича цинична, защото е ветропоказател: ту с левите, 
ту с десните. Според него ДПС е партия на властта – да лобира и раз-
пределя българските министерски кабинети. Ахмед Доган и неговата 
етническа партия с великолепна виртуозност танцува безпринципно по 
баланса на основните български парламентарно представени полити-
чески партии. При изравнени изборни резултати на две противостоящи 
български политически формации във всички случаи победата е там, 
където е Ахмед Доган.5 

5 Томов, Т. Пътуване към демокрацията или от една илюзия към друга? Вис 
Виталис. С., 1993, с. 17; (Tomov, T. Patuvane kam demokratsiyata ili ot edna iliuziya kam 
druga? Vis Vitalis. S., 1993, p. 17); Вълканов, В. На колене пред истината. Политико-
философски и лични изповеди. Булвест 2000. С., 1996, с. 183; (Valkanov, V. Na kolene 
pred istinata. Politiko-filosofski i lichni izpovedi. Bulvest 2000. S., 1996, p. 183); Вълканов, 
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С дисидентски ореол на борец против авторитарно-партокра-
тичния режим на Тодор Живков, със стратегическа целеустременост, 

В. Последен дневник. Издателство „Български книжици“. С., 2018, с. 183,184; Той 
все пак получи своите два шамара. – Нова зора, година ХVІ (ХХІ), бр. 7, 19 февруари 
2013 с. 16; За отговорността на телевизията. – Дума, бр. 255 (6955), 4 ноември 2014; 
(Valkanov, V. Posleden dnevnik. Izdatelstvo “Balgarski knizhitsi“. S., 2018, s. 183,184; 
Toy vse pak poluchi svoite dva shamara. – Nova zora, godina XVI (XXI), br. 7, 19 fevruari 
2013 p. 16; Za otgovornostta na televiziyata. – Duma, br. 255 (6955), 4 noemvri 2014); 
Петков, Кр. Завръщането на монарха. Възход и падение. Издателска къща „Христо 
Ботев“, С., 2005, с. 231, 239, 292, 314; (Petkov, Kr. Zavrachtaneto na monarha. Vazhod 
i padenie. Izdatelska kachta “Hristo Botev“, S., 2005, p. 231, 239, 292, 314); Петков, 
Кр. Превъплъщенията на балансьора. Ще бъде ли спрян Ахмед Доган. – Новинар, 
година ХІІІ, бр.34 (3961), 10 февруари 2005, с.8; (Petkov, Kr. Prevaplashteniyata na 
balansyora. Shte bade li spryan Ahmed Dogan. – Novinar, godina XIII, br. 34, (3961), 10 
fevruari 2005, p. 8); Гълъбов, Ан. Новата номенклатура. – Дневник, бр. 180 (1060), 
16 септември 2005, с. 12, 13; (Galabov, An. Novata nomenklatura. – Dnevnik, br. 180 
(1060), 16 septemvri 2005, p. 12, 13); Ганчев, П. Между миналото и бъдещето. Част 
трета. Преходът. Парламентът „отвътре“. С., 2007, с. 230; (Ganchev, P. Mezhdu minal-
oto i badeshteto. Chast treta. Prehodat. Parlamentat “otvatre“. S., 2007, p. 230); Попов, 
М. Правни аспекти на българския етнически модел. – В: Българският етнически 
модел – политическа митологема или проблемна реалност? Издателство „Авангард 
Прима“. С., 2011, с. 250, 251; (Popov, M. Pravni aspekti na balgarskiya etnicheski mod-
el. – V: Balgarskiyat etnicheski model – politicheska mitologema ili problemna realnost? 
Izdatelstvo “Avangard Prima“. S., 2011, p. 250, 251); Николов, Ив. ДПС, двуликият Янус 
и България. – България Македония, година ХV, 2016, бр. 1, с. 21; (Nikolov, Iv. DPS, 
dvulikiyat Yanus i Balgariya. – Balgariya Makedoniya, godina XV, 2016, br. 1, p. 21); 
Шумицкая, Е.В. Популизм и авторитарная традиция в политической жизни Болгарии 
и Румынии. – Свободная мысль, 2018, № 6, с.6; (Chumitskaia, E.V. Populizam i avtori-
tarnaya traditsiya v politicheskoi zhizni Bolgarii i Ruminii. – Svobodnaya misl, 2018, N 6, 
p. 21); svom.info/entry/884-popolism-i-avtoritarnaya-tradicia-v-politicheskoj/; Коруев, Т. 
Противоконституционно, с. 437, 438; (Koruev, T. Protivokonstitutsionno, p. 437, 438); 
Коруев, Т. Оставката. – В: Още животописи. Издателство „Захарий Стоянов“. С., 
2018, с. 449, 450, 451; (Koruev, T. Ostavkata. – V: Oshte zhivotopisi. Izdatelstvo “Zahariy 
Stoyanov“. S., 2018, p. 449, 450, 451); Аврейски, Н. Външна политика на Република 
България. Част І. Регионални измерения. Академично издателство „За буквите – О 
писменехь“. С., 2019, с. 29; (Avreiski, N. Vanchna politika na Pepublika Balgariya. Chast 
I. Regionalni izmereniya. Akademichno izdatelstvo “O pismeneh“. S., 2019, p. 29); Дневен 
труд, бр. 159 (4163), 13 юли 2005; (Dneven trud, br. 159 (4163), 13 uili 2005); Начев, В. 
Пилотът на летящата чиния. – Земя, бр. 237 (4620), 9 декември 2008, с. 8; (Nachev, V. 
Pilotat na letyashtata chiniya. – Zemya, br. 237, (4620), 9 dekemvri 2008, p. 8); Свободен 
народ, бр. 18, 12 – 18 октомври 2012, с. 7; (Svoboden narod, br. 18, 12 – 18 oktomvri 
2012, p. 7); Владимирова, С. Как създадоха ДПС и защо. – 168 часа, година ХХХ, бр. 
2, 9 – 15 януари 2020, с. 10; (Vladimirova, S. Kak sazdadoha DPS i zashto. – 168 chasa, 
godina XXX, br. 2, 9 – 15 yanuari 2020, p. 10); Владимирова, С. Знаците на Доган. – 168 
часа, бр. 34, 20 – 26 август 2020, с. 9; (Vladimirova, S. Znatsite na Dogan. – 168 chasa, 
br. 34, 20 – 26 avgust 2020, p. 9).
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тактическа ловкост, словесна еквилибристика, оригинален и изумител-
но комбинативен ум, водачески достойнства, прогностично мислене, 
прагматични похвати и финансова мощ лидерът на ДПС се превръща 
в култова и знакова личност за турците, мюсюлманите от другите ет-
нически общности и за българите мюсюлмани. На националните кон-
ференции на ДПС Ахмед Доган винаги е избиран за водач на движе-
нието със сто процента от гласовете на присъстващите делегати. Той 
е официален представител на партията, председател на Централното 
оперативно бюро, председател на парламентарната група и всички са 
длъжни да изпълняват неговата воля. Ахмед Доган определя персонал-
ния състав на централното ръководство, на всички областни и местни 
ръководни органи на партията. Той утвърждава кандидатските листи 
за народни представители и за местните органи на властта в смесе-
ните региони, лично се разпорежда с цялото материално имущество 
и финансовите ресурси на ДПС. Негово право е да прави подбор на 
кандидатите, които желаят да учат със стипендии в чужбина. Устано-
вен е и постоянно поддържан религиозен култ към личността на Ахмед 
Доган. Единственият организационен принцип в ДПС, който се спазва 
като закон от всички негови членове, е „Каквото каже шефът“. Доган и 
ДПС до такава степен се срастват един с друг, че когато се каже ДПС, се 
разбира Доган, а когато се каже Доган, се разбира ДПС. Според някои 
български социални антрополози и социални психолози той е потаен 
и непредсказуем, истинско въплъщение на политическото лукавство. 
Въпреки това се вижда как върти на пръста си капсулираното ДПС, 
като го превръща в заложник на собствените си интереси и все по-за-
гадъчни проекти. Изтъкнатото негово всесилие в българската политика 
и общопризнатият му авторитет сред мюсюлманите в България повди-
гат доверието, самочувствието и амбициите на дисциплинирания мю-
сюлмански електорат в организационните структури на ДПС и извън 
него по време на изборите и особено след изборните победи на ДПС. 
В този смисъл етническият популизъм на тази турска партия може да 
бъде определен като авторитарен тип популизъм. През първите години 
на прехода към многопартийна политическа система след 10 ноември 
1989 г., когато се надига мощната вълна на всеобщия антикомунисти-
чески популизъм, като негова много силна емоционална съставка е и 
етническият популизъм на ДПС. Тогава всички антикомунистически 
сили в българското общество извеждат на преден план преобладава-
щото популистко послание за тотално отрицание на комунизма и при-
лагането на обща демократична платформа, без конкретизиране на 
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предстоящите икономически и социални реформи. Впоследствие етни-
ческият популизъм на ДПС при неговото организационно укрепване, 
идеологическо оформяне, кадрово стабилизиране и териториално раз-
растване, с все по-успешното му влизане в структурите на властта този 
специфичен популизъм придобива относително самостоятелен облик и 
много повече разнообразни публични прояви.6

В досегашното си развитие като етнополитическа партия ДПС 
създава мощна икономическа база на своя етнически популизъм, по-
средством сложна и невидима система на клиентелизъм. Ръководни 
дейци на ДПС заемат стратегически позиции в министерствата на енер-
гетиката, земеделието, регионалното развитие и образованието, в които 
контролират ключови дирекции. Негови представители са назначени на 
важни постове в най-чувствителните министерства – на отбраната и на 
вътрешните работи. Ахмед Доган и подчиненото му оперативно бюро 
кадруват дори при назначенията на посланици. ДПС има не само права 
и свободи, но и силна политико-икономическа власт. Чрез собствения 
си административно-управленски апарат и бизнес елит тази партия 
контролира горите и значителна част от земеделските земи в големи 
региони на България. Години наред големи министерства като това на 
зеделието и горите са предоставени за управление на ДПС. Ръководни-
ят състав на тези стратегически отрасли, които са най-ценното ни на-
ционално богатство, е почти изцяло етнизиран с кадри на споменатата 
партия. ДПС има неограничени права върху ресурси по програма СА-

6 Мизов, М. Ахмед Доган, с. 346; (Mizov, M. Ahmed Dogan, p. 346); Воденичаров, 
Р. Зад паравана на либерализма. – Нова зора, бр. 51, 26 декември 2006; Интервю с 
Харалан Александров. – Дневен труд, бр. 19 (21128), 21 януари 2010; (Vodenicharov, 
R. Zad paravana na liberalizma. – Nova zora, br. 51, 26 dekemvri 2006; Interviu s 
Haralan Aleksandrov. – Dneven trud, br. 19 (21128), 21 yanuari 2010); Александрова, Д. 
Тенденции в политическата реторика на българския преход. – В: Реторика във времето. 
Издателство ПРЕС ЕКС-ПРЕС. Габрово, 2017, с. 233,234; (Aleksandrova, D. Tendentsii 
v politicheskata retorika na balgarskiya prehod. – V: Retorika vav vremeto. Izdatelstvo PRES 
EKS-PRES. Gabrovo, 2017, p. 233, 234); Коруев, Т. Порциите. – В: Още животописи. 
Издателство „Захарий Стоянов“. С., 2018, с. 435, 436; (Koruev, T. Portsiite. – V: Oshte 
zhivotopisi. Izdatelstvo “Zahariy Stoyanov“. S., 2018, p. 435, 436); Вълканов, В. – Той 
все пак получи своите два шамара, с. 16; (Valkanov, V. Toy vse pak poluchi svoite dva 
shamara, p. 16); Желязкова, Ан. ДПС е партия извън времето. Социалният антрополог 
пред „Капитал“. (Zhelyazkova, A. DPS e partiya izvan vremeto. Sotsialniyat antropolog 
pred “Kaital“); capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/06/03/1100194_antonina_
jeliazkova_dps_e_partia_izvun_vremeto/; Лазаров, Ал., В. Господинова. Аз, лидерът. – 
Капитал, 22 февруари 2003; Банкеръ, 28 юни 2003; (Lazarov, Al., V. Gospodinova. Az, 
liderat. – Kapital, 22 fevruari 2003; Banker, 28 yuni 2003).
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ПАРД и лесен достъп до други европейски пари. В определени пери-
оди от неговото властване му е възложено управлението на държавния 
резерв – зърнен, на суровини и материали и други стратегически запа-
си. ДПС има властови позиции в български висши държавни институ-
ции с негови министри, заместник-министри, шефове на агенции (на-
пример синът на Юнал Лютви е назначен за председател на Агенцията 
по чуждестранна помощ), управители на областни администрации и 
още по-силни позиции на по-ниски нива, като кметове на общини и 
кметски наместници в села. ДПС се превръща в Движение за привиле-
гии и сужба. Засилва се влиянието на ДПС в законодателната власт с 
неговите депутати в Народното събрание. Много по голямо е влияние-
то на ДПС в изпълнителната власт, а в известна степен то присъства и 
в съдебната власт. Всичко това се превръща в пари – за партийната каса 
и за бизнес елита. Длъжностните назначения в държавния и в общин-
ския административен апарат в регионите с турско и друго мюсюлман-
ско население, които възлизат на над 5 000 души, са на етнопартиен 
принцип, съпроводени с корупционни схеми. По изключение се назна-
чават и българи, които поради прагматични и кариеристични съобра-
жения членуват в ДПС. Популизмът на ръководителите на ДПС се въз-
приема и от неговата младежка политическа организация, в която чле-
нуват 20 000 млади мюсюлмани с активни младежки структури в над 
160 общини. През февруари 2007 г. Ахмед Доган заявява на конгреса на 
младежката организация на ДПС, че 80 на сто от неините активисти са 
включени в управлението на страната на местно и централно ниво. 
Както вече бе изтъкнато, в така наречените смесени региони триумфи-
ра явлението етнокрация, която се легитимира и чрез бизнес елитарен 
етнически популизъм. Самоувереното усещане за всевластие и непо-
грешимост на Ахмед Доган му позволява да използва за провокативна 
употреба някои свои публични констатации, които наистина са неопро-
вержима истина. На тържествения събор на ДПС през май 2004 г. край 
Демир баба теке, близо до село Свещаре, община Исперих Сокола са-
моуверено заявява: „За 15 години постигнахме толкова много, че няма 
с какво да се сравняваме“. Тогава той с възторжен тон изтъква, че за 
пръв път етнически турци участват в Министерския съвет на Републи-
ка България с минисър-председател Симеон Сакскобургготски и на 
всички нива в държавата власт. Непосредствено преди парламентарни-
те избори през 2005 г. в „Шоуто на Слави“ той небрежно подхвърля 
репликата за „обръчите на приятелски фирми“ около ДПС. И поясня-
ва: „През последните 15 години сигурно половината бизнесмени, които 
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са над средно равнище, са станали такива или с мое съдействие или 
най-много с моя усмивка“. След неговото обяснение за „обръчите от 
фирми“ около всяка партия и закупуването на гласове от всяка партия, 
Ахмед Доган откровено обяснява технологията на властта с публично 
слово в с. Кочан, община Сатовча. „Аз съм инсрументът във властта, 
който разпределя порциите на финансирането в държавата. Искам да 
сте наясно с това“. С разобличаващо го публично откровение, без да се 
смущава той продължава: „властта е в моите ръце, това искам да раз-
берете. В мен е концентрирана властта, не е във вашите депутати, ис-
кам да го знаете това нещо.“ Това са негови публични изявления пред 
българи мохамедани в с. Кочан. Цялата откровена истина за обръчите 
от фирми около Доган се съдържа в публичното изявление на Мюмюн 
Йълмаз – юрист и съучредител на ДПС. Затова ще го цитирам дослов-
но: „Прочутите обръчи от фирми около ДПС съществуват, множат 
се, процъфтяват. Най-богатите българи са в този кръг. Затова ДПС 
през последните 15 години не е изпадало във финансово затруднение. 
Като политическа партия никога не е разчитала на партийните суб-
сидии през тези години и винаги е харчела много повече. Когато пред-
ложиха нулева субсидия, си бяха абсолютно сериозни. Касата на ДПС 
винаги е пълна, понеже щедрите спонсори се редят на опашка и сами 
си предлагат услугите.“ В едно от своите интервюта, дадено на журна-
листката Мариела Балева, бившият министър на културата Вежди Ра-
шидов откровено заявява и публично признава, че Ахмед Доган „пре-
върна ДПС в структура за лично употреба“ с неговите порциони, обръ-
чи, яхти, сараи. „Преди години бях казал, продължава той, че ДПС се 
формира като последната в условията на демокрацията тоталитарна и 
авторитарна партия. Във всяка друга партия, който и да е, може да кри-
тикува лидера си. В ДПС това е невъзможно. Всеки, който се опълчи 
срещу него, рано или късно бива посичан.“ Членовете на ДПС са пре-
върнати от неговото ръководство в безмълвна електорална маса. Заради 
несъгласие с нарушаването на устава на ДПС от Ахмед Доган и с него-
вото авторитарно управление на етническата партия от нея е отлъчен 
Корман Исмаилов, който три години ръководи младежката организация 
на ДПС. Той завършва гимназия в София, а по-късно през 1997 г. се 
дипломира с образователно-квалификационната степен бакалавър по 
икономика в университета в град Кония, Република Турция. През 2004 г. 
преминава успешно обучение в Регионално училище за политика към 
Асоциация „Българско училище за политика „Димитър Паница“ към 
Нов български университет. Няколко години по-късно през 2009 г. е из-
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бран от листата на ДПС в Добрич за депутат в 41-то Народно събрание. 
Като лидер на младежката организация на ДПС и депутат на турската 
етническа партия, той е член и на Централното оперативно бюро на 
ДПС. Корман Исмаилов намира морална сила у себе си, проявява мъ-
жество и заявява на своя лидер и покровител Ахмед Доган, че той не 
спазва програмните документи на ДПС, не изпълнява задълженията си 
като народен представител и уронва престижа на партията. С огромно 
разочарование от Ахмед Доган той казва истината за истинското със-
тояние на ДПС: „Ръководството на ДПС превърна партията в една кор-
порация хранилка. Тя е овладяла до съвършенство контролирания и 
купения вот, инструментите на местната власт за захранване на обръ-
чите от фирми през обществените поръчки, агресивния партиен апарат 
и безогледното кадруване в администрациите. Затова се надига и този 
негативизъм към ръководството и апарата на партията..“. Според него 
етническият модел „наложен от върхушката на ДПС, от една страна, е 
процес на контролирана и условна интеграция, а от друга – на поддър-
жано разделение и противопоставяне“. Бившият председател на ДПС 
Лютви Местан с голямо закъснение признава, че през 90-те години на 
ХХ век ДПС е надежда на над един милион турци и други мюсюлмани 
в България заради лустрото, заради името „Права и свободи“. Много 
скоро обаче, по неговите думи, тази политическа партия мопополизира 
техния етнорелигиозен вот и се трансформира в корупционно-корпора-
тивен субект по формулата „монополизиран етнически вот – полити-
ческа власт, политическа власт – корупционни пари“ за лично обога-
тяване и купуване на гласове. На въпроса на журналиста Емил Спахий-
ски от в. Труд: „ДПС етническа партия ли е?“, Касим Дал, друг бивш 
лидер на ДПС, отговаря: „За съжаление в този си вид ДПС не е дори 
партия. Това е една корпорация за натиск, рекет (когато се налага) и 
упражняване на влияние. Ние затова напуснахме ДПС, защото не ос-
тана никаква кауза. Нищо. Идеите, които имахме през 90-те години 
умряха отдавна“. Думите на Ахмед Доган за финансово-властовото 
всесилие на ДПС потвърждават думите на Касим Дал и отекват скан-
дално в предизборната еуфория през 2009 г. Резултатите от изборите за 
ДПС са предрешени. Единствената партия, която увеличава значително 
електората си, това е ДПС. На друг много по-голям публичен форум, 
пред около 500 членове и симпатизанти на ДПС в препълнена зала на 
драматичния театър в Шумен на 18 юни 2009 г. Ахмед Доган използва 
друга силна метафора – определянето на „ДПС като бацил“: „Като 
влезе веднъж, няма излизане. ДПС е конструирана по такъв начин, че за 
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да оцелее като партийна система, трябва да се развива, да се разширя-
ва“. Почетният председател на ДПС превръща своята мечта в прогноза: 
„Сега ДПС ще има сигурно 500 хиляди избиратели, но ще дойде време, 
когато ДПС ще има гарантирано пакет от избиратели в най-лошия 
случай 1 милион – и българи, и турци, и роми, и арменци и евреи и вла-
си, т. е. целия букет, който съставлява българския народ. Това е моята 
мечта. Ако това стане, ние ще бъдем най-оригиналната, най-модерната 
партия в Европа, защото Европа няма опит в решаването на етно-рели-
гиозните проблеми“.7 Тази мечта на лидера на ДПС започва да се пре-

7 Карасимеонов, Г. Има ли понятието популизъм научна стойност?, с. 7 – 9; 
(Karasimeonov, G. Ima li ponyatieto populizam nauchna stoynost?, p. 7 – 9); Мизов, М. 
Ахмед Доган, с. 330, 346, 347; (Mizov, M. Ahmed Dogan, p. 330, 346, 347); Обретенов, 
Л. А ако ДПС беше забранено, с. 43; (Obretenov, L. A ako DPS beche zabrane-
no, p. 43); Въгленов, Ст. Доган и Храмът на обречените. Jn Business. Списание за 
икономика, 15 юни – 15 юли 2003, с. 6 – 9; (Vaglenov, St. Dogan i Hramat na obrech-
enite. Jn Business. Spisanie za ikonomika, 15 yuni – 15 yuli 2003, p. 6 – 9); Смилова, 
Р. Младежките политически организации в България – начин на употреба. – В: 
Новите млади и новите медии. Съставители: Ивайло Дичев, Орлин Спасов. Институт 
Отворено общество. С., 2009, с. 188 – 191; (Smilova, R. Mladezhkite politicheski or-
ganizatsii v Balgariya – nachin na upotreba. – V: Novite mladi i novite medii. Sastaviteli: 
Ivailo Dichev, Orlin Spasov. Institut Otvoreno obshtestvo. S., 2009, p. 188 – 191); Босаков, 
В. Интеграцията на мюсюлманите в България. Издателство ИВРАЙ. С., 2010, с. 
169, 170; (Bosakov, V. Itegratsiyata na myusyulmanite v Balgariya. Izdatelstvo IVRAI. 
S., 2010, p. 169, 170); Шербан, Ст. Политики срещу етничност. Случаят рудари от 
Варненска област. – Български фолклор, 2009, кн. 1, с. 93, 94, 103, 104; (Cherban, 
St. Politiki sreshtu etnichnost. Sluchayat rudari ot Varnenska oblast. – Balgarski folklor, 
2009, kn. 1, p. 93, 94, 103, 104); Палчев, Ив. Времето на кентаврите. Ахмед Доган. 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2016, с. 280; (Palchev, Iv. 
Vremeto na kentavrite. Ahmed Dogan. Universitettsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski“. 
S., 2016, p. 280); Станчев, Ст. Необходимото зло или безочие без граници. – Нова зора, 
бр. 3, 18 януари 2004, с. 10; (Stanchev, St. Neobhodimoto zlo ili bezochie bez granitsi. – 
Nova zora, br. 3, 18 yanuari 2004, p. 10); Живкова, П., Асенов, Ив. Технологията на 
ДПС – корупцията. Ахмед Доган е оплел с мрежа от фирми ресурсите на страната. – 
Монитор, год. VІІІ, бр. 2536, 10 април 2006, с. 1, 6, 7; (Zhivkova,P. Asenov, Iv. 
Tehnologiyata na DPS – koruptsiyata. Ahmeg Dogan e oplel s mrezha ot firmi resursite na 
stranata. – Monitor, god. VIII, br. 2536, 10 april 2006, p. 1, 6, 7); Как кадрува ДПС? С 
връзки ли се става дипломат? – Предаване по Нова телевизия на 14 юли 2006; (Kak 
kadruva DPS? S vrazki li se stava diplomat? – Predavane po Nova televiziya na 14 yuli 
2006); Асенов, Ив. ДПС прави школа за партийния елит. – Експрес, бр. 6, 27 март 
2007, с. 5; (Asenov, Iv. DPS pravi shkola za partiyniya elit. – Ekspres, br. 6, 27 mart 2007, 
p. 5); Танев, Ст. Има ли междуетническо напрежение в днешна България? – Нова зора, 
бр. 13, 7 април 2009, с. 1, 2; (Tanev, St. Ima li mezhduetnichesko naprezhenie v dneshna 
Balgariya? – Nova zora, br. 13, 7 april 2009, p. 1, 2); Симов, Ал. Проблемът Доган. – 
Дума, бр. 142 (5352), 26 юни 2009, с. 11; (Simov, Al. Problemat Dogan. – Duma, br. 
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връща в електорална реалност в интерес на етническата партия преди 
всичко сред турците в България и в чужбина, но тя се възприема с же-
лание и от други мюсюлмани в ромската етническа общност и намира 
последователи сред българите мюсюлмани.

Етническият популизъм на ДПС, концептуално концентриран, 
духовно олицетворяван и публично рекламиран от Ахмед Доган, за 
разлика от популизма на българските политически партии, е адресиран 

145 (5352), 26 yuni 2009, p. 11); Вълканов, В. Заявявам остър протест. – Дума, бр. 
145 (5355), 30 юни 2009, с. 9; (Valkanov, V. Zayavyavam ostar protest. – Duma, br. 145 
(5355), 30 yuni 2009, p. 9); Живкова, П. Ахмед Доган: ДПС е бацил. – Поглед, 26 
юни – 2 юли 2009, с. 2; (Zhivkova, P. Ahmed Dogan: DPS e batsil. – Pogled, 26 yuni – 2 
yuli 2009, p. 2); Тодоров, П. ДПС за бой се стяга. – Земя, бр. 25 (4904), 5 февруари 
2010, с. 8; (Todorov, P. DPS za boy se styaga. – Zemya, br. 25 (4904), 5 fevruari 2010, p. 
8); Рашидов, В. Доган се превърна в злото за ДПС. – Дневен труд, бр. 197 (21307), 19 
юли 2010, с. 14, 15; (Rachidov,V. Dogan se prevarna v zloto za DPS. – Dneven trud, br. 
197 (21307), 19 yuli 2010, p. 14, 15); Исмаилов, К. Турците са недоволни от ДПС. – 
Ретро, бр. 36 (92), 9 – 15 септември 2011, с. 18; (Ismailov, K. Turtsite sa nedovolni ot 
DPS. – Retro, br. 36 (92), 9 – 15 septemvri 2011, p. 18); Интервю на Любен Обретенов с 
Корман Исмаилов: сп. Клуб „Z“, 2014, бр. 9, с. 21, 22; (Interviu na Liuben Obretenov s 
Korman Ismailov: sp. Klub “Z“, 2014, br. 9, p. 21, 22); ДПС влезе с отстрел в сезона на 
балансите. Редакционна статия в сп. Икономист, 2015, бр. 2, с. 23; (DPS vleze s otstrel 
v sezona na balansite. Redaktsionna statiya v sp. Ikonomist, 2015, br. 2, p. 23); Георгиев, С. 
Двете пипала на горския октопод в Сунгурларе. – Десант, бр. 38 (175), 21 септември 
2012, с. 5; (Georgiev, S. Dvete pipala na gorskiya oktopod v Sungurlare. – Desant, br. 38 
(175), 21 septemvri 2012, p. 5) Илиев, Л. Доган отиде официално в задкулисието, за да 
даде живот на ДПС. – Сега, бр. 26 (4901), година ХVІІ, 31 януари 2014, с. 9, 11; (Iliev, 
L. Dogan otide ofitsialno v zadkulisieto, za da dade zhivot na DPS, Sega, br. 26 (4901), go-
dina XVII, 31 yanuari 2014, p. 9, 11); Интервю на Емил Спахийски с Касим Дал. – Труд, 
2 януари 2014; (Intervyu na Emil Spahiyski s Kasim Dal. – Trud, 2 yanuari 2014); m.trud.
bg/Article.asspx?Id=2829860; Лютви Местан натрупал 50 милиона. Редакционна ста-
тия – разследване във фокуса на „Уикенд“. – Уикенд, 31 декември 2015 – 8 януари 
2016, с. 1, 4, 5; (Lyutvi Mestan natrupal 50 miliona. Redaktsionna statiya – razsledvane vav 
fokusa na “Uikend“. – Uikend, 31 dekemvri 2015 – 8 yanuari 2016, p. 1, 4, 5); Йълмаз, М. 
Обръчите от фирми около Доган се множат и цъфтят! – Златна възраст, година VІ, бр. 
35 (253), 30 август 2019, с. 13; (Ialmaz, M. Obrachite ot firmi okolo Dogan se mnozhat 
i tsaftyat! – Zlatna vazrast, godina VI, br. 35 (253), 30 avgust 2019, p. 13); Асенов, Б. 
ДПС реално разполага с местните бюджети. – Златна възраст, година VІІ, бр. 2 (272), 
10 януари 2020, с. 18; (Asenov, B. DPS realno razpolaga s mestnite byudzheti. – Zlatna 
vazrast, godina, br. 2, (272), 10 yanuari 2020, p. 18); Интервю на Вилдан Байрямова с 
Лютви Местан: И да иска, Борисов не може да скъса със Сараите. – Златна възраст, 
година VІІ, бр. 42 (312), 16 октомври 2020, с. 13; (Intervu na Vildan Bayryamova s 
Lyutvi Mestan: I da iska, Borisov ne mozhe da skasa sas Saraite. – Zlatna vazrast, godina 
VII, br. 42 (312), 16 oktomvri 2020, p. 13); ryou-books.com/book/Yu-Rot/Novitr-bjlgarski-
demoni.
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предимно към мюсюлманския етнорелигиозен масив в Република Бъл-
гария. В сравнение с популизма на българските големи и малки упра-
вляващи или опозиционни партии, които са лишени от мощни духовни 
стимули и протекции на православната религия в лицето на Българска-
та православна църква, турският етнически популизъм черпи постоян-
но засилваща се духовна енергия от ислямската религия чрез Главното 
мюфтийство. За приобщаването на повече българи мохамедани към 
ДПС не случайно за главен мюфтия е избран с предпочитание д-р Мус-
тафа Хаджи, който е българин мюсюлманин. Не случайно за замест-
ник-председател на българския парламент като депутат на ДПС през 
май 2013 г. е избран д-р Алиосман Адемов, който е и заместник-предсе-
дател на ДПС. Той винаги и навсякъде се самопределя като помак. При 
последното преброяване през 2011 г. той не се определя етнически нито 
като българин, нито като турчин. Посочен от ръководството на ДПС и 
лично от Ахмед Доган да заеме този висок пост в Народното събра-
ние на Република България като авторитетен представител на българо-
мохамеданската университетска интелигенция (доктор по икономика, 
доцент, вече професор, преподавател в УНСС) и с безспорно влияние 
сред българите мюсюлмани ДПС по-лесно ги приобщава като члено-
ве на етнорелигиозната политическа партия. Централното ръководство 
на ДПС осъществява успешна политика на ислямизиране и турцизи-
ране на циганите (ромите) в Република България. То реализира тази 
политика в интерес на ДПС като намира, подготвя и назначава за за-
местник-главен мюфтия в София младият циганин от град Славяново, 
Плевенска област Бирали Мюмюн Бирали. След неговото поставяне на 
този висок религиозен пост започва още повече турчеенето на ромите в 
Славяново, където ДПС има своя организация. При поредното пребро-
яване на населението в Република България всички роми в Славяново 
се записват като турци. ДПС продължава да полага постоянни усилия 
и успява да турцизира с религиозна пропаганда, популистки обещания 
и с купуване на гласове при провеждането на избори не малка част от 
ромското население в цяла България. Доган и другите ръководни дейци 
на ДПС изграждат своята партия по модела на собствената си етноре-
лигиозна идентичност. След премахването на личната власт на Тодор 
Живков и на комунистическата власт с неиния идеологически атеизъм, 
турското и останалото мюсюлманско население незабавно се връща 
към своите семейни традиции в духа на религиозния консерватизъм 
както в семейството, така и в публичната сфера. Мюсюлманската етно-
религиозна общност в своята съвкупност векове наред е възпитавана от 

Стоян Танев



105

поколение на поколение да се отнася с уважение, преклонение и почит 
към възрастните хора, да спазва установената йерархия в семейството, 
рода и в цялата общност, да придава особено голямо значение на ло-
ялността, доверието, признателността и предаността към онзи водач, 
който с живота си е доказал и доказва отново, че милее за вярата и етно-
са, като защитава политическите права и свободи на споменатата ет-
норелигиозна общност. По време на свещения мюсюлмански празник 
Рамазан Байрам Ахмед Доган си поисква прошка, а на този религиозен 
празник прошка се дава почти на всички мюсюлмани. Друг е въпросът 
дали той наистина осъзнава своите грехове и дали е искрен в тази мол-
ба за прошка. В такъв случай се казва: това е строго лично и е между 
него и всевишния. Тъкмо затова партийно-политическият елит на ДПС 
редовно спазва и публично показва своята етническа, етнорелигиозна 
и етнокултурна лоялност, ангажираност и съпричастност към честване-
то на всички мюсюлмански празници и религиозно-битови традиции, 
които се използват от ДПС за осъществяване на партийно-политически 
аспирации, внушения, стратегии и тактики. Става дума за ежегодните 
официално отбелязвани празници по мюсюлманския религиозен ка-
лендар или почитане на трайно врязани в паметта на турската етниче-
ска общност пагубни за нея драматични и трагични събития. Ръковод-
ните дейци и партийни функционери на ДПС организират почитането 
на майските събития от 1989 г. във връзка с репресивните действия на 
властта тогава, спрямо оказващите съпротива български турци по вре-
ме на „възродителния процес“. На такива масови публични събирания 
на турци и други мюсюлмани се преследват и реализират политически 
цели, най-важната от които е сплотяването на етническата, електорал-
ната и партийната членска маса около елита на ДПС. Никоя друга по-
литическа партия в Република България не се възползва така умело и с 
такава строго спазвана последователност от религиозността на своите 
членове и симпатизанти, както ДПС.8 Динамичната мобилизация на 

8 Калинова, Ев., И. Баева. „Възродителният процес“, с. 32, 33; (Kalinova, Ev., 
I. Baeva. “Vazroditelniyat protses“, p. 32, 33); Карахасан-Чънар, Иб. Етническите 
общности в България. Издателска къща ЛИК. С., 2005, с. 137; (Karahasan-CHanar, Ib. 
Etnicheskite obshtnosti v Balgariya. Izdatelska kashta LIK. S., 2005, p. 137); Богомилова, 
Н. Жизнеността. (Философско-антропологичен анализ). Академично издателство 
„Марин Дринов“. С., 2006, с. 122, 123; (Bogomilova, N. Zhiznenostta. (Filosofsko-
antropologicheski analiz). Akademichno izdatelstvo “Marin Drinov“. S., 2006, p. 122, 
123); Вандов, Д. Двубоят между разузнаването и контраразузнаването на България 
и Турция. Издателство „Нова Зора“. С., 2011, с. 92 – 94; (Vandov, D. Dvuboyat mezhdu 
razuznavaneto i kontrarazuznavaneto na Balgariya i Turtsiya. Izdatelstvo “Nova zora“, S., 
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религиозните чувства и възраждането на религиозното съзнание на 
българските турци, на българите мюсюлмани и на другите български 
граждани с мюсюлманско изповедание, създава изключително благо-
приятна етнорелигиозна среда за активното възприемане на популист-
ката реторика на ДПС. 

Лидерите на ДПС имат два начина на публично говорене. Техният 
етнически популизъм се настанява много удобно между напомнянето 
на едни събития и мълчанието за други факти и събития. Вече триде-
сет години те използват насилственото преименуване на турците и на 
други мюсюлмани, като основание и повод за етническата им мобили-
зация преди избори. Поставят въпроса за това, че все още никои не е 
наказан за това престъпление. Но им липсва решителност в търсенето 
на отговорност на виновниците за „възродителния процес“. Това тяхно 
поведение се обяснява с факта, че преди 1989 г. почти всички ръко-
водни дейци на ДПС – Юнал Лютфи, Ибрахим Татарлъ, Иван Палчев, 
Кемал Еюп, Осман Октай, Лютви Местан, Рамадан Аталай и др., вклю-
чително и Ахмед Доган, са агенти и сътрудници на Държавна сигур-

2011, p. 92 – 94); Бокова, И., В. Ганева-Райчева. Културното разнообразие на България. 
Издателство Летера. Пловдив, 2012, с. 100; (Bokova, I., V. Ganeva-Raicheva. Kulturnoto 
paznoobrazie na Balgariya. Izdatelstvo Letera. Plovdiv, 2012, p. 100); Калинова, Ев. 
Изселническата вълна от лятото на 1989 г. – вътрешни и външни измерения. – В: 
Светът на българина през ХХ век. Сборник доклади от Втора национална научна 
конференция 22 – 23 юни 2017 г., Димитровград. Научен ръководител проф. д-р Искра 
Баева. Съставители – Елена Георгиева, Недялка Тодорова. Научен редактор – Искра 
Баева. Издателство „Парадигма“. С., 2018, с. 469 – 482; (Kalinova, Ev. Izselnicheskata 
valna ot lyatoto na 1989 g. – vatreshni i vanshni izmereniya. – V: Svetat na balgarina prez 
XX vek. Sbornik dokladi ot Vtora natsionalna nauchna konferentsiya 22 – 23 iuni 2017 
g., Dimitrovgrad. Nauchen rakovoditel – Iskra Baeva. Izdatelstvo “Paradigma“. S., 2018, 
p. 274 – 480); Мизов, М. От бум до колапс на темата за българския етномодел. – В: 
Българският етнически модел – има ли го още?. Авангард Прима. С., 2018, с. 140, 202, 
203; (Mizov, M. Ot bum do kolaps na temata za balgarskiya etnomodel. – V: Balgarskiyat 
etnicheski model – ima li go oshte?. Avangard Prima. S., 2018, p. 140, 202, 203); Щигер, 
Ц. Забравените малцинства на Балканите. Вече не знаем кои сме. Превод от немски 
Екатерина Попова. Издателство „Изток-Запад“, С., 2019, с. 125; (Shtiger, Ts. Zabravenite 
maltsinstva na Balkanite. Veche ne znaem koi sme. Prevod ot nemski Ekatrina Popova. 
Izdatelstvo “Iztok-Zapad“, S., 2019, p. 125); Тепавичаров, В. Съхраняването на етно-
конфесионалната идентичност като водеща политическа ориентация при турците в 
България след 1989 г. (Етноложко изследване), с. 72; (Tepavicharov, V. Sahranyavaneto 
na etno-konfesionalnata identichnost kato vodeshta politicheska orientatsiya pri turtsite v 
Balgariya sled 1989 g. (Etnolozhko izsledvane), p. 72); – anamnesis.info/broi 1/tepavicha-
rov.htm; Нов живот (Кърджали), година LV, бр. 5 (12796), 9 – 11 януари 2010, с. 3; (Nov 
zhivot (Kardzhali), godina LV, br. 5, (12796), 8 – 11 yanuari 2010, p. 3); grandmufti.bg./bg/
za-nas/zam-glavni-myuftii.html.
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ност. Най-дълго време в услуга на българските служби за сигурност 
е Юнал Лютфи. В продължение на 27 години той е верен сътрудник 
първоначално на Разузнавателното управление към МНО (РУМНО), а 
след това и на Второ главно управление на ДС с псевдонимите „Сидер“ 
и „Мурад“. Група интелектуалци, представители на интелигенцията и 
общественици от средата на турската етническа общност с възстанове-
ни български имена, са непосредствени участници във „възродителния 
процес“, които със своя авторитет би трябвало да бъдат последвани и 
от другите турци в започналата кампания за приемането на новите бъл-
гарски имена. След 10 ноември 1989 г. обаче 10 депутати на ДПС от 
избраните 23 народни представители на турското население във Вели-
кото народно събрание или почти 50 на 100 от тях принадлежат към 
бившите специални служби. Заслужава внимание още един факт. Още 
през първата половина на 1990 г. българските турци, които участват 
най-активно в съпротивата срещу комунистическия режим във връзка с 
„възродителния процес,“ излизайки от затворите и концлагера Белене, 
са изтласкани от ръководните позиции в ДПС. Не малко турци – бивши 
комунистически партийни секретари и активисти, които участват във 
„възродителния процес“ за смяната на имената на турското население, 
по думите на Мехмед Дикме като бивш министър на земеделието и го-
рите (2001 – 2005 г.) от квотата на ДПС, сетне стават ръководни кадри 
в ДПС, кметове и общински съветници. Наличието на толкова голям 
брой кадри на турския политически елит, свързани с българските служ-
би за сигурност и с авторитарната власт на Тодор Живков, несъмнено 
дискредитира в голяма степен прокламираните от ДПС цели и задачи 
да се търси отговорност на всички виновни за извършените престъпле-
ния срещу турците и другите мюсюлмани в България. Тъкмо тези би-
вши сътрудници на Държавна сигурност сред елита на ДПС неизбежно 
издигат преграда между обикновените избиратели турци и представля-
ващите ги в пленарната зала депутати, които до 10 ноември 1989 г. са 
съучастници в извършваните престъпления. Много български мюсюл-
мани, научавайки за агентурното минало на избраните от тях личности, 
започват да се съмняват дали тъкмо те биха им защитавали интересите, 
правата и свободите в парламента и извън него, след като директно или 
косвено допринасят за тяхното предишно ограничаване.9

9 Страници от българската история. Очерк за ислямизираните българи и 
националновъзродителния процес. Под редакцията на академик Христо Христов. 
Наука и изкуство. С., 1989, 119 – 122, 126, 127; (Stranitsi ot balgarskata istoriya. Ocherk 
za islyamiziranite balgari i natsionalnovazroditelniya protses. Pod redaktsiyata na akademik 
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В пропагандната и особено в предизборната си дейност ДПС фор-
мулира и осъществява своя етнически популизъм върху принципите на 
либерализма и хуманизма, като го изпълва с гражданско съдържание. 
В публичните слова на неговите лидери и в печатните материали се 
използват термини с демократичен и социален отенък като „общочо-
вешки ценности“, „евроатлантически ценности“, „обществена инте-
грация“, „заедност“ и други подобни послания.10

Hristo Hristov. Nauka i izkustvo. S., 1989, 119 – 122, 126, 127); Касабов, Й. Тайните на 
контраразузнавача. Издателство „Аксиос“. Шумен, 1995, с. 192; (Kasabov, I. Taynite 
na razuznavacha. Izdatelstvo “Aksios“. Chumen, 1995, p. 192); Стоянов, В. Турското 
население в България, с. 225; (Stoianov, V. Turskoto naselenie v Balgariya, p. 225); 
Стоянов, В. Към ранната история на ДПС. Опит за.., с. 634, 637, 654; (Stoianov, V. Kam 
rannata istoriya na DPS. Opit za..., p. 634, 637, 654); Българските турци и мюсюлмани 
в края на ХХ век. – В: Двадесетият век. Опит за равносметка. Сборник с доклади от 
българо-германска конференция, проведена на 3 – 4 март 2001 г. Съставител доц. д-р 
Петко Петков. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2003, с. 123, 
124; (Balgarskite turtsi i myusyulmani v kraya na XX vek. – V: Dvadesetiyat vek. Opit za 
ravnosmetka. Sbornik s dokladi ot balgaro-germanska konferentsiya, provedena na 3 – 4 mart 
2001 g. Sastavitel dots. d-r Petko Petkov. Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski“. 
S., 2003, p. 123, 124); Андреев, Св. Видове популистки партии, с. 17; (Andreev, Sv. 
Vidove populistki partii, p. 17); Иванов, М. Някои политически аспекти на етническите 
отношения в България през последните 22 години. – В: Демокрацията в България през 
ХХ век. Издателство Европейски информационен център. Велико Търново, 2010, с. 
78; (Ivanov, M. Nyakoi politicheski aspekti na etnicheskite otnosheniya v Balgariya prez 
poslednite 22 godini. – V: Demokratsiyata v Balgariya prez XX vek. Izdatelstvo Evropeyski 
informatsionen tsentar. Veliko Tarnovo, 2010, p. 78); Фотев, Г. Реализацията на една 
утопия: „опаковане“ на етноси и деетнизация. – Политически изследвания, 2010, кн. 
3, с. 296; (Fotev, G. Realizatsiyata na edna utopiya: “opakovane“ na etnosi i deetnizatsi-
ya. – Politicheski izsledvaniya, 2010, kn. 3, p. 296); Zankina, E. Transformatuon of the 
Bulgarian Political Elite, p. 160, 161, 263; Асенов, Б. Споделено извън книгите. ВСУ 
„Черноризец Храбър“. Университетско издателство. Варна, 2012, с. 130, 139, 141; 
(Asenov, B. Spodeleno izvan knigite. VSU “Chernorizets Hrabar“. Universitetsko izdatel-
stvo. Varna, 2012, p. 130, 139, 141); Бурнаски, Г. Трансформационни процеси сред 
политическия елит на българските турци (1990 – 1992). – Анамнеза, год. VІІІ, 2013, 
кн. 3, с. 128, 129, 132; (Burnaski, G. Transformatsionni protsesi sred politicheskiya elit 
na balgarskite turtsi (1990 – 1992). – Anamneza, god. VIII, 2013, kn. 3, p. 128, 129, 132); 
Андреев, М. Юнал Лютви има най-арогантното досие. – Уикенд, бр. 36 (565), 6 – 12 
декември 2014, с. 46; Интервю с Мехмед Дикме по БТВ – 4 януари 2014 г. Какво 
се случва в ДПС. (Andreev, M. Yunal Liutvi ima nai-arogantnoto dosie. – Yikend, br. 
36 (565), 6 – 12 dekemvri 2014, s.46); www.btv.bg(shows)tazi-nedelia /video-sabota/ vid-
eo/4536630912 – Sazdavaneto na DPS.html; Добрев, П. Преход BG. Интервю с Вълчо 
Пеев, Кърджали, юли 2012. (Dobrev, P. Prehod BG. Interviu s Valcho Peev, Kardzhali, 
yuli 2012). prehodbg.com/?q = book/export/html/234.

10 Ялъмов, Иб. Кемализмът и отражението му в България. Авангард Прима. С., 
2005, с. 257; (Yalamov, Ib. Kemalizmat i otrazhenieto mu v Bulgariya. Avangard Prima. 
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Заедност и интеграция между българи и турци, между християни 
и мюсюлмани, като граждани на днешна и бъдеща Република България 
не са възможни само с постоянното възпоменателно и всякакво друго 
публично напомняне единствено за „възродителния процес“, каквато е 
политическата и религиозната практика на ДПС. Ахмед Доган и другите 
ръководни дейци на ДПС не трябва да губят памет за стотиците хиляди 
български турци, които постигат в социалистическа България по-добри 
условия на живот с осигурени възможности за трудова и професионал-
на реализация, безплатно образование и здравеопазване. Лидерите на 
ДПС мълчат за социалната носталгия на мюсюлманското население по 
неговия значително подобрен живот при системата на държавния со-
циализъм. Тя проличава и на провежданите традиционни събори в с. 
Юндола, община Велинград. На един от тези събори, проведен на 15 
август 1997 г., присъства и Тодор Живков. Кметът на с. Якоруда Ахмед 
Ахмед изпраща официална писмена покана до него с молба да посети 
споменатия събор. Участниците в събора българи мохамедани посре-
щат с възторг Тодор Живков, който тогава е следствен и под домашен 
арест. Охранява го фирмата „Ипон“ на Бойко Борисов. Присъстващите 
българи мохамедани му устроиват смайващо посрещане – с хляб и сол, 
с баници, целуват му ръката, аплодират го от все сърце. Един от тях му 
казва: „Другарю Живков, аз съм обикновен работник, но по твоето 
управление и трите ми деца получиха висше образование, построих си 
къща, дори си купих „Москвич“. Благодаря ти“. При посещението си 
в с. Юндола Т. Живков вече не е държавен глава, а обикновен гражда-
нин, като всички посрещащи го на събора мюсюлмани. Този трогате-
лен момент е заснет и всеки може да го види в интернет. Носталгични 
спомени и настроения има и у българските турци. През десетилетията 
на българския реален социализъм те, като граждани на Народна репу-
блика България, са изведени от бедността и мизерията, от болестите, 
експлоатацията и дискриминацията, от невежеството и неграмотност-
та. Ще посоча само два примера. През 1944 г. в Разградска околия има 
само 36 души със средно духовно образование, а през 1976 г. 6 000 мла-
ди турци са със средно, полувисше и висше. В Кърджалийско продъл-
жителността на живота през 1944 г. е 51 години, а през 1989 г. тя се 
увеличава на 71 години. Тази носталгия се потвърждава и от ретрос-
пективните данни, получени на субективна основа чрез възкресяване-
то на социалната колективна и индивидуална памет на респондентите 

S., 2005, p. 257).
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турци при проведени социологически проучвания. Всички лидери на 
ДПС и на възникналите нови етнополитически партии на българските 
турци премълчават пагубни обстоятелства и тревожни факти за унищо-
жаването на основния поминък на мюсюлманското население, каквото 
е тютюнопроизводството и на развити промишлени производства, за 
икономическия упадък и обезлюдяването на смесените региони, което 
става със съучастието на овластените представители на ДПС в изпъл-
нителната и законодателната власт на либерално-демократична Бълга-
рия. Доцент д-р Ибрахим Ялъмов, бивш ректор на Висшия ислямски 
институт в София, в своя публикувана статия с основание констатира, 
че турците в същата тази демократична България се намират на дъно-
то на стратификационната социална пирамида, докато „материалният 
статус на елита на ДПС се издига неимоверно високо, което показ-
ва задълбочаването на социалната диференциация“. Според Ибрахим 
Карахасан-Чънар, като историк-изследовател, писател и авторитетен 
представител на турската интелигенция в България, ДПС става пара-
ван за амбициите на лидери като Ахмед Доган, който осребрява влас-
товите си позиции и носи лична отговорност за много от негативите 
на прехода с постоянните си пируети в политическото пространство и 
участието му в корупционни схеми. Защо лидерите на ДПС не говорят 
за предишната съвременна социална и културна инфраструктура в се-
лищата и районите с турско неселение – училища, болници, читалища, 
спортни зали, асфалтирани пътища, търговско-продоволствена и кому-
никационна мрежа? Защо се забравя от ръководните дейци на ДПС за 
невероятните действителни грижи и привилегии, каквито в отминалото 
социалистическо време имат турците и другите мюсюлмани във всички 
смесени региони – за приемането на студенти с привилигирован статут 
и със специални квоти в университети, институти и академии, на уче-
ници в училища и техникуми с безплатно настаняване в общежития и 
пансиони? Защо ръководителите на ДПС не споменават за формиране-
то на многохилядната турска интелигенция с различен професионален 
профил и с талантливи прояви в науката, културата, изкуството, спорта 
и в други области на духовния живот в социалистическа България, за 
участието на българските турци в осъществяваните тогава в нея модер-
низационни икономически и цивилизационни духовнокултурни про-
цеси? Много от тях получават заслужено високи държавни награди и 
отличия. Самият Ахмед Доган, без социалистическата образователна 
система, не би получил солидно висше философско образование в Со-
фийския университет, за да се прояви по-късно след 10 ноември 1989 г. 
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и като политик. Необходимо е да му се припомни, че той завършва ас-
пирантура във Философския институт към БАН, защитава успешно 
кандидатска дисертация и получава научната степен кандидат на фи-
лософските науки (понастоящем доктор по философия) в началото на 
1985 г. в условията на осъществявания тогава „възродителен процес“. 
По-късно когато е арестуван, съден и вкаран в затвора поради обявява-
нето му срещу провеждания „възродителния процес“, в Специализи-
рания научен съвет (СНС) по философия към Висшата атестационна 
комисия, се получава писмо от Политбюро на ЦК на БКП, в което се 
препоръчва на съвета да отнеме научната степен на Меди Доганов по-
ради неговата антидържавна политическа дейност и в качеството му на 
осъден. След прочитането на писмото и обосноваване на процедурата 
от председателя на СНС проф. Стефан Ангелов, член на ЦК на БКП, 
писмото е подкрепено с изказване само на проф. Гено Цонков, проф. 
Ганчо Бонин и проф. Стоян Петров, а другите запазват мълчание. Тога-
ва взема думата проф. Петко Ганчев и възмутен от политическата наме-
са категорично заявява, че „не може този същия съвет, който само пре-
ди две или три години е присъдил с апломб научната степен „кандидат 
на философските науки“ да отнема тази степен по политически, а не 
по научни причини“. Подкрепят го проф. Сава Петров и проф. Кирил 
Нешев. При гласуването „за“ отнемането на научната степен на Меди 
Доганов гласуват само няколко души. Предложението на Политбюро не 
е подкрепено от мнозинството на Специализирания научен съвет, което 
се обявява в защита на Ахмед Доган. За тази достойна за възхищение 
научноетична, толерантна и хуманистична проява на почти всички бъл-
гарски академични и университетски учени в СНС по философия към 
него, той узнава много късно, когато вече е председател на ДПС.11 

11 Вълканов, В. ДПС – нарастваща национална опасност, с. 276; (Valkanov, 
V. DPS – narastvashta natsionalna opasnost, p. 276); Петков, Кр. Инволюциятa на 
етническия модел в България. – В: Завръщането на монарха.., с. 245; (Petkov, Kr. 
Involiutsiyata na etnicheskiya model v Bulgariya. – V: Zavrachtaneto na monarha..., p. 
245); Ганчев, П. Между миналото и бъдещето, с. 228, 229; (Ganchev, P. Mezhdu minal-
oto i badeshteto, p. 228, 229); Ялъмов, Иб. Ролята на етническия модел в укрепването 
на националната идентичност. – В: Българските национализми и европейската 
интеграция. Теоретична конференция. Национални интереси, национална 
идентичност, европейска интеграция. Издателство „Христо Ботев“. С., 2006, с. 191; 
(Ialamov, Ib. Rolyata na etnicheskiya model v ukrepvaneto na natsionalnata identich-
nost. – V: Balgarskite natsionalizmi i evropeyskata integratsiya. Teoretichna konferen-
tsiya. Natsionalni interesi, natsionalna identichnost, evropeyska integratsiya. Izdatelstvo 
“Hristo Botev“. S., 2006, p. 191); Сахатчиев, Ж. Якоруда. Българската драма. Център 
за изследвания на българите. Тангра ТанНакРа. С., 2007, с. 330, 331; (Sahatchiev, 
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Професор Велко Вълканов също се обявява в защита на Ахмед 
Доган. Като член на Комитета по правата на човека, той настоява пред 
съответния официален орган в Държавния съвет на НРБ за помилва-
нето на Доган. „Имах в началото най-добри чувства към този човек, 
когото смятах за борец за елементарни човешки права. Но по-късно 
разбрах истинската му природа“. След 10 ноември 1989 г. той про-
меня своето мнение и отношение към Ахмед Доган, когато разбира за 
недостойните му политически спекулации и използването на властта 
за неговото обогатяване и става по собственото му признание милио-
нер в зелено, забравяйки за обедняването и мизерията на българските 
турци и другите мюсюлмани. Доган знае за усилията на професор В. 
Вълканов пред официалните български власти да бъде помилван, но 
отминава този благороден жест на бележития български юрист право-

Zh. Yakoruda. Balgarskata drama. Tsentar za isledvaniya na balgarite. Tangra TanHakRa. 
S., 2007, p. 330, 331; old.duma.bg/2004/1204/161204/obshtestvo/ob-5); Мирчев, М. 
Български етнически модел: социален и цивилизационен резултат. – В: Българският 
етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност? Издателство 
„Авангард Прима“. С., 2011, с. 138, 139, 217 – 219; (Mirchev, M. Balgarski etnicheski 
model: sotsialen i tsivilizatsionen rezultat. – V: Balgarskiyat etnicheski model – politicheska 
mitologema ili problemna realnost? Izdatelstvo “Avangard Prima“. S., 2011, p. 138, 139, 
217 – 219); Мирчев, М. Социална диференциация в годините на прехода и кризата 
(1990 – 2008, 2008 – 2012). – В: Изследвания по история на социализма в България. 
Преходът ІІ. Том 4. Издателство БПС ООД. С., 2013, с. 384, 385; (Mirchev, M. Sotsialna 
diferentsiatsiya v godinite na prehoda i krizata (1990 – 2008, 2008 – 2012). – V: Izsledvaniya 
po istoriya na sotsializma v Balgariya. Prehodat II. Tom 4. Izdatelstvo BPS OOD. S., 2013, 
p. 384, 385); Мизов, М. Как и защо се появи визията за новия български етнически 
модел? – Политически хоризонти, година ІІ, 2018, бр. № 5, с. 182, 183; (Mizov, M. 
Kak i zashto se poyavi viziyata za noviya balgarski etnicheski model? – Polititcheski 
horizonti, godina II, 2018, № 5, p. 182, 183); Тепавичаров, В. Съхраняването на етно-
конфесионалната идентичност, с. 72, 74, 75; (Tepavicharov, V. Sahranyavaneto na etno-
konfesionalnata identichnost, p. 72, 74, 75); Асиова, Б. Тютюнът – мъка и хляб. – Земя, 
год. ХVІІ, бр. 73 (3958), 14 април 2006, с. 8; (Asiova, B. Tyutyunat – maka i hlyab. 
Zemya, god. XVII, br. 73 (3958), 14 april 2006, p. 8); Тодоров, П. Докъде с апетита на 
ДПС. – Земя, бр. 101 (4484), 30 май 2008, с. 8; (Todorov, P. Dokade s apetita na DPS. – 
Zemya, br. 101 (4484), 30 mai 2008, p. 8); Данов, Р. 1989 – началото. – Култура, бр. 33, 
2 октомври 2009, с. 10; (Danov, R. 1989 – nachaloto. Kultura, br. 33, 2 oktomvri 2009, 
p. 10); Попов, Хр. Външният хибриден проект ДПС. – Дума, бр.10 (7312), 14 януари 
2016, с.16; (Popov, Hr. Vanchniyat hibriden proekt DPS. Duma, br. 10 (7312), 14 yanuari 
2016, p. 16); Добрева, В. Един разединяващ нацията закон. – Дума, бр. 271 (7573), 28 
ноември 2016, с. 18; (Dobreva, V. Edin pazedinyavacht natsiyata zakon. – Duma, br. 271 
(7573), 28 noemvri 2016, p. 16); Асенов, Б. Носталгията по социализма. – Политически 
хоризонти, 2020, бр. 3, с. 81, 82; (Asenov, B. Nostalgiyata po sotsializma. – Politicheski 
horizonti, 2020, br. 3, p. 81, 82); novinite.com/viev_news.php?id=144049.
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защитник също с мълчание. Той и другите водачи на ДПС може би не 
знаят, че професр Вълканов, като член на споменатия Комитет по пра-
вата на човека, се обявява против промяната на имената на българските 
мюсюлмани, защото името според него е съкровена вътрешно интимна 
част на тяхната самоличност.12

В словесния популизъм на лидерите на ДПС се губи истината за 
моралната подкрепа на турците в НРБ по време на „възродителния про-
цес“ от български интелектуалци и други представители на българска-
та интелигенция. Мълчаливата съпротива и откритото недоволство на 
турците при тяхното административно преименуване са подкрепени от 
81 членове на Клуба за гласност и преустройство, който е основан от 
авторитетни български учени и общественици в София през ноември 
1988 г. В Обръщение, подписано от 120 интелектуалци и връчено в На-
родното събрание, те настояват да се сложи край на асимилаторската 
политика на управляващите към турската етническа общност. Няколко 
години по-рано, през 1985 г., българският учен професор Иван Маразов 
в БАН протестира срещу провеждания „възродителен процес“. В защи-
та на българските турци се обявяват поетесата Блага Димитрова, Ра-
дой Ралин – поет-сатирик, Антонина Желязкова – историк балканист, 
Копринка Червенкова – журналист и изкуствовед, проф. Чавдар Кюра-
нов – социолог, преподавател в Софийския университет, ст. н.с. Петко 
Симеонов – социолог в БАН, професор Искра Панова, изследовател 
в Института за литература към БАН, професор Петко Ганчев – учен 
философ в Института за съвременни социални теории към БАН, д-р 
Желю Желев – ст. н.с. в Института за култура към Комитета за култура 
и др. През пролетта на 1989 г. в милицията попада доцент Николай 
Василев, преподавател в Софийския университет, когато го залавят и 
арестуват с декларация за защита правото на турците в България да 
запазят автентичните си имена и своята религия исляма. През учебната 
1988 – 1989 г. главен асистент Искра Баева в Историческия факултет 

12 Вълканов, В. ДПС – нарастваща национална опасност, с.82, 183; (Valkanov, 
V. DPS – narastvashta natsionalna opasnost, p. 82, 183); Вълканов, В. Преди двадесет 
години. – Ново време, бр. 11, ноември 2008, с. 7; (Valkanov, V. Predi dvadeset godini. – 
Novo vreme, br. 11, noemvri 2008, p. 7); Неистовите изстъпления на един фашизоид. – 
Дума, бр. 13, 17 януари 2013; (Neistovite izstapleniya na edin fashizoid. – Duma, br. 13, 
17 yanuari 2013); Фотев, Г. Другият етнос, с. 236, 243; (Fotev, G. Drugiyat etnos, p. 236, 
243); Уикенд, година VІІ, бр. 45 (313), 7 – 13 ноември 2009; Uikend, godina VII, br. 45 
(313), 7 – 13 noemvri 2009); Асьов, Г. Когато си отива честността. – Минаха години, бр. 
49, 5 декември 2016, с. 8; (Asiov, G. Kogato si otiva chestnostta. – Minaha godini, br. 49, 
5 dekemvri 2016, p. 8); http://www.dyma.bg/node/46552.
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на Софийския университет с научна степен кандидат на историческите 
науки пише декларации и прави подписка в защита българските турци 
и на уволнените професори, сред които е и доцент Николай Василев. 
Константин Георгиев, преподавател по философия във Висшия мин-
ногеоложки институт в София, също открито се противопоставя на 
преименуването на турците в НРБългария по време на „възродителния 
процес“, за което е уволнен дисциплинарно от ректора на института. 
Професор Александър Атанасов, ръководител на катедра по хирургия 
във Висшия медицински институт – Стара Загора, в 1987 г. отправя по-
кана към етнически турчин от Кърджалийско да се яви на конкурс за 
асистент в своята катедра по хирургия. След успешното му представя-
не на конкурса и неговото назначаване в института със съдействието на 
професор Атанасов на младия преподавател и изследовател е предос-
тавено ведомствено тристайно жилище от директора на домостроител-
ния комбинат в Стара Загора. Кметът на града разпорежда децата на 
турското семейство да бъдат настанени в детска градина, а жена му да 
бъде назначена на работа като счетоводител. Няколко години по-късно 
този асистент по време на голямата „екскурзия“ е принуден насилстве-
но от емисари на ДПС да напусне инситутта и да замине за Република 
Турция. Професор Вера Мутафчиева отказва да бъде един от автори-
те на академичната многотомна „История на България“, за да не пише 
по т. нар. „възродителен процес“. Дори интелектуалци в най-близкото 
обкръжение на Тодор Живков като Георги Джагаров, талантлив поет 
и драматург, в качеството му на заместник-председател на Държавния 
съвет (1971 – 1989 г.) оценява преименуването на българските турци 
като налудничаво. Макар и да възприема принципното изискване на 
тогавашната Конституция НРБ да бъде еднонационална държава, заед-
но с много други български интелектуалци и той не одобрява „възро-
дителния процес“. Вежди Рашидов в телевизионно предаване през юли 
2020 г. съобщава за първи път на българските зрители и слушатели сен-
зационна новина, която няколко десетилетия запазва като тайна за себе 
си и не я прави публично достояние. Неговият приятел Иван Славков 
като председател на Българския олимпийски комитет и зет на Тодор 
Живков, признавайки и оценявайки големите успехи и заслуги на мно-
го български турци за спортната слава на социалистическа България, 
също изразява пред Рашидов своето несъгласие със смяната на имената 
на турците по време на „възродителния процес“. Колкото и невероятно 
да изглежда за всички ръководни дейци на ДПС, против насилствената 
промяна на имената на турците в България се обявява и генерал-лей-
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тенант Петър Стоянов – началник на Шесто управление на Държавна 
сигурност в системата на МВР. Той е против участието на органите и 
служителите на МВР във „възродителния процес“, защото това участие 
създава впечатление у мюсюлманското население за насилие и репре-
сии, предизвиквайки емоционално и съзнателно желание за съпротива. 
За тази разумна, мъдра, хуманна и полезна за България принципна пози-
ция на генерал-лейтенант П. Стоянов, по указание на Тодор Живков на 
12 януари 1985 г. той е уволнен от заемания ръководен пост със заповед 
на министъра на МВР генерал-полковник Димитър Стоянов. Генерал 
Йордан Касабов – окръжен началник на МВР в Шумен също се проти-
вопоставя на силовия начин на смяна на имената на българските турци. 
На проведено национално съвещание на ръководни служители на МВР 
той заявява: „Другарю министър, предайте на ЦК, че така не бива да 
се работи. Аз съм израснал в турска махала, познавам тези хора, те 
са лоялни граждани.“ При започналото изселване на турците в негово-
то родно село Веренци, разположено на 7 километра от град Омуртаг, 
той нарушава собствените си принципи и моли общинския началник 
на МВР да даде паспорти на съселяните му турци с предимство. Във 
връзка с изселването той издава специална заповед с която се забранява 
на служителите на МВР да участват в търговски сделки с изселващи се 
турци, за да не се възползват при закупуване на имоти на ниски цени 
от напускащите България турци. Това разпореждане е нарушено от 17 
служители на МВР, които без изключение всички са уволнени. Начал-
никът на районното управление на МВР в Момчилград полк. Калинов 
си подава оставката поради несъгласието му да се сменят имената на 
българските турци. Минчо Минчев като замесник-началник на Дър-
жавна сигурност в Кърджали също си дава оставката с изявлението: 
„Аз съм учил философия, а не да сменям имената на хората“. В защита 
на турското население се обявява и Груди Атанасов, активен участник 
в нелегалното комунистическо движение и в антихитлеристката съпро-
тива, като партизанин и командир на Девета Шуменска въстаническа 
оперативна зона на НОВА, бивш член на ЦК на БКП и посланик на 
НРБ в Албания и Югославия. Според него преименуването на турците 
в България е фатална грешка и е във вреда на българската държава. 
Руси Големанов като адвокат в Сливен през 1986 г. оказва юридическа 
помощ на български турци, за което е арестуван от служители на Дър-
жавна сигурност и престоява един месец в следствието. Българинът 
Георги Шкодров публично защитава с решителни действия български-
те турци от гр. Хлебарово (от 1991 г. Цар Калоян), Разградско, заради 
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което е осъден на 4 години лишаване от свобода. След решението на 
пленума на ЦК на БКП от 29 декември 1989 г. да се възстановят име-
ната на българските турци инж. Михаил Марков от София се обажда 
в редакцията на в. „Работническо дело“ и чрез партийния печатен ор-
ган моли да се публикува неговото изявление: „Поздравявам всички 
приятели от Хлебарово и с. Езерче със справедливото решение на ЦК 
на БКП. Братството, което съществуваше между нас е възстанова-
но“. Необходимо е да се знае и помни от лидерите на ДПС и от всички 
български мюсюлмани, че политиката за тяхното преименуване, като 
драматичен акт на насилие над човешката им самоличност е проведена 
въпреки несъгласието на преобладаващата част от членовете на БКП и 
мнозинството от българския народ. Острата етническа криза по време 
на „възродителния процес“, по думите на престижния интелектуалец 
социолог професор Георги Фотев, „поражда отвращение сред широ-
ки кръгове на етническите българи и стимулира дисидентски прояви 
сред интелигенцията и някои други социални групи“.13

13 Калинова, Ев., И. Баева. „Възродителният процес“, 38 – 40, 524, 531; 
(Kalinova, Ev., I. Baeva. “Vazroditelniyat protses“, 38 – 40, 524, 531); Ахмед Доган. 
Интервю на Илиана Беновска, с. 103; (Ahmed Dogan. Intervyu na Iliana Benovska, p. 
103); Историците за истината, за насилията, за себе си. Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“. С., 1994, с. 163, 168; (Istoritsite za istinata, za nasiliyata, za 
sebe si. Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski“. S., 1994, p. 163, 168); Касабов, 
Й. Тайните на контраразузнавача. Издателство „Аксиос“, Шумен, 1995, с. 5, 193 – 200; 
(Kasabov, I. Taynite na kontrarazuznavacha. Izdatelstvo “Aksios“, Shumen, 1995, p. 5, 
193 – 200); Симеонов, П. Голямата промяна 10.ХІ.1989 – 10.VІ.1990. Опит за документ. 
Издателство „Отечество“. С., 1996, с. 630, 645; (Simeonov, P. Golyamata promyana 
10,XI.1989 – 10.VI.1990. Opit za dokument. Izdatelstvo “Otechestvo“. S., 1996, p. 630, 
645); Фотев, Г. Криза на легитимността, с. 241; (Fotev, G. Kriza na legitimnostta, p. 
241); Ганчев, П. Между миналото и бъдещето, с.139; (Ganchev, P. Mezhdu minaloto i 
badeshteto, p. 139); Иванов, М. Някои политически аспекти, с. 77; (Ivanov, M. Nyakoi 
politicheski aspekti, p. 77); Матеев, Г. Живот между две системи. Горекс Прес. С., 2000, 
с. 17; (Mateev, G. Zhivot mezhdu dve sistemi. Goreks Pres. S., 2000, p. 17); Хаджикосев, 
С. Записки на конформиста. Мемоари. Издателска къща „Персей“. С., 2005, с. 303, 
400; (Hadzhikosev, S. Zapiski na konformista. Memoari. Izdatelska kachta “Persei“. S., 
2005, p. 303, 400); Мустафа, С. 20 години възродителен процес. 15 години Движение 
за права и свободи. Разград, 2005, с. 15, 46, 64; (Mustafa, S. 20 godini vazroditelen 
protses. 15 godini Dvizhenie za prava i svobodi. Razgrad, 2005, p. 15, 46, 64); Стоянов, П. 
Шесто управление. Моята истина. Том ІІ. Издателство „Български писател“. С., 2008, 
с. 165, 166, 171, 176, 177, 180, 395, 400, 401; (Stoyanov, P. Shesto upravlenie. Moyata is-
tina. Tom II. Izdatelstvo “Balgarski pisatel“. S., 2008, p. 165, 166, 171, 176, 177, 180, 395, 
400, 401); Аврамов, Р. Икономика на „възродителния процес“. Център за академични 
изследвания. Издателство „Рива“, С., 2016, с. 571; (Avramov, R. Ikonomika na “vaz-
roditelniya protses“. Tsentar za akademichni izsledvaniya. Izdatelstvo “Riva“, S., 2016, 
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Друг авторитетен български социолог проф. Стоян Михаилов мно-
го по-рано предвижда вредните последици за българската национална 
държава от внезапното и силово провеждане на „възродителния про-
цес“ спрямо турското население в НР България. В периода 1974 – 1980 г. 
той като секретар на ЦК на БКП изработва проект на програма и внася 
докладна записка до генералния секретар на партията Тодор Живков 
за постепенното по-нататъшно приобщаване на българските турци към 
тяхната родина България. В тези документи се предлага да продължи 
възпитателния процес на турците, както и на другите български граж-
дани в социалистически дух. Предвижда се избистрянето на тяхното 
етническо съзнание да се осъществява с реалистичен подход, което оз-
начава в никакъв случай да не се пристъпва към масово преименуване. 
Научният подход според проф. Михаилов изключва пренебрегването 
на социално-психологическите реалности и особености при турско-
то население в България, защото насилствената смяна на имената ще 
се възприеме от него като държавна политика на асимилация. Такава 
политика е безполезна, нещо повече тя е вредна, тъй като ще има за 
неизбежен резултат по-голямо отчуждение на турците от българската 

p. 571); Дневен труд, бр. 315 (16887), 20 ноември 2001; (Dneven trud, br. 315 (16887), 
20 noemvri 2001); Дневен труд, бр. 230 (19551), 25 август 2005; (Dneven trud, br. 230 
(19551), 25 avgust 2005); 24 часа, бр. 27 (4823), 29 януари 2005; (24 chasa, br. 27 (4823), 
29 yanuari 2005); Стандарт, бр. 4218, 1 октомври 2004; (Standart, br. 4218, 1 oktom-
vri 2004); Писарев, П. Има ли български етнически модел? – Свят и дипломация, 
бр. 7, май 2005; (Pisarev, P. Ima li balgarski etnicheski model? – Svyat i diplomatsiya, 
br. 7, mai 2005); Василева, М. Мечти и действителност. – Дума, бр. 273 (4578), 27 
ноември 2006; (Vasileva, M. Mechti i deistvitelnost. – Duma, br. 273 (4578), 27 no-
emvri 2006); Баева, И. Поредното голямо изпитание за българския народ през ХХ 
век. – Homo bohemicus. Издание на Бохемия клуб, 2009, кн. 2 – 3, с. 63, 64; (Baeva, 
I. Porednoto golyamo izpitanie za balgarskiya narod prez XX vek. – Homo bohemicus. 
Izdanie na Bohemiya klub, 2009, kn. 2 – 3, p. 63, 64); Мангинов, Г. Адвокат държи най-
дългите речи в Сливен. – Стандарт, бр. 4218, 1 октомври 2004, с. 18; (Manginov, G. 
Advokat darzhi nai-dalgite rechi v Sliven. – Standart, br. 4218, 1 oktomvri 2004, p. 18); 
Атанасов, Ал. Новото потурчване на България. – Нова зора, бр. 11, 24 март 2009, с. 
10; (Atanasov, Al. Novoto poturchvane na Bulgariya. – Nova zora, br. 11, 24 mart 2009, 
p. 10); Ретро, година ІІІ, бр. 50 (106), 16 – 22 декември 2011, с. 18; (Retro, godina III, 
br. 50 (106), 16 – 22 dekembri 2011, p. 18); Джагаров срещу Живков във възродителния 
процес – редакционна статия. Златна възраст, година ІІІ, бр.31 (94), 5 август 2016, с. 
32; (Dzhagarov sreshtu Zhivkov vav vazroditelniya protses – redaktsionna statiya. Zlatna 
vazrast, godina III, br. 31 (94), 5 avgust 2016, p. 32); Кастелов, Б. Живя царски, но не 
стана царедворец. – Дума, бр. 13 (7862), 19 януари 2018, с. 22; (Kastelov, B. Zhivya 
tsarski, no ne stsns tsaredvorets. – Duma, br. 13 (7862), 19 yanuari 2018, p. 22); http://ime.
bg/awards_gvassilev/antonina.
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държава и от преобладаващата българска национална общност, а може 
да предизвика етнически конфликти и сблъсъци с българите. Такава 
политика ще предизвика засилване на турската и западната антибъл-
гарска пропаганда. С основание се обръща внимание, че прилагането 
на силов подход при преименуването на българските турци ще ни зле-
постави пред световното обществено мнение, а правителствата и об-
ществеността в другите социалистически държави ще го тълкуват като 
тесногръд български националнизъм. В споменатата проетопрограма 
се осъжда практиката на периодично масово изселване на турците от 
НР България в Република Турция. Политиката на БКП и на ръководена-
та от нея социалистическа държава по отношение на българските тур-
ци следва да бъде добре премислена политика на тяхното приобщаване 
към България, запазвайки за дълъг период от време небългарското им 
съзнание. Повече от необходимо е да се създава обстановка на дове-
рие между българи и турци. Посочените два документа са внасяни пет 
пъти в кабинета на Тодор Живков, но потъват в неговото таинствено 
мълчание и лидерско пренебрежение. По-късно през 1991 г. доцент 
Стайко Трифонов в публикувана своя статия основателно изтъква, че 
освен безпартийните български интелектуалци и в ЦК на БКП и по-
конкретно в лицето на проф. Стоян Михаилов е имало политици, които 
с аналитичен и прогностичен подход предвиждат вредните последици 
от внезапното и ускорено провеждане на т. нар. „възродителен процес“. 
Тодор Живков отминава с мълчание и безразличие предоставените му 
от проф. Михаилов изключително важни, ценни и полезни за партия-
та-държава документи. Той като партиен и държавен ръководител не 
проявява държавническа мъдрост и взема самоволно решение за пре-
именуването на българските турци в края на 1984 и началото на 1985 г. 
Според проф. Стоян Михаилов това е „крупно престъпление от негова 
страна.“ Няколко години по-късно през август 1989 г. Живков сам си 
задава въпроса: „Нима през 1984 г. сме предприели авантюра!“. Като 
резултат от тази негова авторитарна и авантюристична политика се по-
явява турската етническа партия на Ахмед Доган, която има ключова 
роля в българския политически и обществен живот през изминалите 
вече три десетилетия. Досегашната политика на всички висши българ-
ски институции – парламент, правителства, съдебна власт, съчетаваща 
в странно единство конституционното непризнаване на малцинства и 
партии на етническа основа с фактическото им съществуване и публич-
на дейност, едва ли може да се определи като адекватна на българските 
национални стратегически интереси.14

14 Михаилов, Ст. Възрожденският процес. Издава „М 8 М“. С., 1992, с. 
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Талантливата българска певица – туркинята Йълдъз Ибрахимова, 
която по време на т. нар. „възродителен процес“ е с новото име Сузана 
Ерова, живее вече в Република Турция. Тя си спомня не само болката от 
смяната на името, но и подкрепата получена от българи. Такава морал-
на подкрепа и съчувствие към турците в България се проявява освен от 
български интелектуалци, от други представители на българската инте-
лигенция и от много други обикновени български семейства, та дори и 
от отделни служебни лица в българската държавна администрация. По 
време на „възродителния процес“, оценяван от преобладаващото мно-
зинство на българската общественост негативно,15 тези действителни 

220, 264 – 270; (Mihailov, St. Vazrozhdenskiyat protses. Izdava “M 8 M“. S., 1992, 
s.220,264 – 270); Михаилов, Ст. Едно от престъпленията на живковизма. – В: България 
и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин 
Димитър Сирков. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2010, 289 – 297; (Mihailov, 
St. Edno ot prestapleniyata na zhivkovizma. – V: Balgariya i Evropa prez savremennata 
epoha. Sbornik v chest na 80-godishninata na prof. din Dimitar Sirkov. Izdatelstvo “Faber“, 
Veliko Tarnovo, 2010, 289 – 297); Нягулов, Бл. Българският национален въпрос в 
най-новата англоезична и френскоезична книжнина. – Исторически преглед, 1997, 
кн. 5 – 6, 140 – 149, 157; (Nyagolov, Bl. Balgarskiyat natsionalen vapros v nai-novata an-
gloezichna i frenskoezichna knizhnina. – Istoricheski pregled, 1997, kn. 5 – 6, 140 – 149, 
157); Андреева, М. Стоян Михайлов посочи грешките на Живков и изхвърча от ЦК. – 
Златна възраст, бр. 44 (314), 30 октомври 2020, с. 41; (Andreeva, M. Stoyan Mihailov 
posochi greshkite na Zhivkov i izhvarcha ot TsK. – Zlatna vazrast, br. 44 (314), 30 oktom-
vri 2020, p. 41); retro.bg/intervyu/strongbivshyat-sekretar-na-bkp-prof-stoyan-mihaylov-
strongstrongzhivkov-izvrshi-prestplenie-s-preimenvan.

15 Калинова, Ев. Споменът за „възродителния процес“ в България (1990 – 2009). – 
В: Баева, И., Ев. Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. Издателство 
„Изток-Запад“. С., 2011, с. 367; (Kalinova, Ev. Spomenat za “vazroditelniya protses“ 
v Bulgariya (1990 – 2009) – V: Baeva, I., Ev. Kalinova. Sotsializmat v ogledaloto na pre-
hoda. Izdatelstvo “Iztok-Zapad“. S., 2011, p. 367); Калинова, Ев. Цитираната статия e 
публикувана и в сп. „Либерален преглед“. (Kalinova, Ev. Tsitiranata statiya e publiku-
vana i v sp. “Liberalen pregled“): http:www.mediapool.bg/site/bulgaria/2001/01/11/0001.
shtnl; Българският ХХ век в изкуствата и културата. Колектив. Научна редакция – 
Клер Леви, Йоана Спасова-Дикова, Елка Трайкова. В памет на Александър Янакиев. 
Институт за изследване на изкуствата. С., 2019, с. 550; (Balgarskiat XX vek v izkust-
vata i kulturata. Kolektiv. Nauchna redaktsiya – Kler Levi, Ioana Spasova-Dikova, Elka 
Traikova. V pamet na Aleksandar Yanakiev. Institut za izsledvane na izkustvata. S., 2019, 
s.550); Статков, Н. Да не човъркаме раните, джанам! – Дума, бр. 91 (3891), 18 април 
2003, с. 12; (Statkov, N. Da ne chovarkame panite, dzhanam! – Duma, br. 91 (3891), 18 
april 2003, p. 12); Обретенов, Л. Доган, Тюркян и поуките от възродителния процес. – 
Сега, 29 декември 2005; (Obretenov, L. Dogan, Tyurkyan i poukite ot vazroditelniya 
protses. – Sega, 29 dekemvri 2005); Димчева, В. Да живеем по човешки заедно. – Земя, 
година ХІХ, бр. 128 (4511), 8 юли 2008, с. 19; (Dimcheva, V. Da zhiveem po chovechki 
zaedno. – Zemya, godina XIX, br. 128 (4511), 8 yuli 2008, p. 19).
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случаи и конкретни факти на състрадание, толерантност, солидарност 
и подпомагане на турското население от българи не са били известни на 
политическите водачи на ДПС и на религиозните дейци на мюсюлман-
ското население. В изминалите досега повече от три десетилетия обаче 
някои от тези хуманни български обществени прояви вече стават дос-
тояние на турските лидери. Въпреки това в тяхното публично говорене 
няма думи на признателност и благодарност към онези българи, които 
защитават и помагат на турците като български граждани в онези дра-
матични за тях години. В публичните им слова не се споменават нито 
се осъждат антибългарските изстъпления с терористическите действия 
на турски терористи-екстремисти, извършвани преди „възродителния 
процес“ през лятото на 1984 г. и в предходни години с човешки жерт-
ви и погубени материални ценности. Тези терористически действия 
също предизвикват емоционални и психически травми у пострадали-
те български семейства, пораждат враждебност и омраза към турци-
те мюсюлмани. Тъкмо поради това обективно обстоятелство в духа на 
общочовешкия морал и нравствените принципи на ислямската рели-
гия, в духа на издиганите от ДПС призиви за заедност между турци и 
българи, тези жестоки антибългарски прояви на турци мюсюлмани би 
следвало да бъдат публично признати, осъдени и завинаги отречени от 
политическия и религиозния елит на турското население в България.

Необходимо е да припомним на бившите, сегашните и бъдещите 
лидери на ДПС постигнатото в предишните десетилетия на държав-
ния социализъм нормално човешко общуване между българи и турци 
в съвместния съзидателен трудов живот, в общото им желание да бъ-
дат пълноценни и полезни граждани на своето отечество, да дават своя 
принос във възходящото развитие на българската икономика, образо-
вание, наука, култура и изкуство. Между много български християн-
ски и турски мюсюлмански семейства в социалистическа България се 
създават и поддържат отношения на добросъседство, разбирателство, 
взаимопомощ, приятелство, взаимно уважение и почит. На този свобо-
ден избор на човешко общуване до степен и случаи на смесени бракове, 
на тази интеграционна тенденция превърната в оптимистична реалност 
слагат трудно отстранима преграда както авантюристичната политика 
за насилственото побългаряване на турската етническа общност, така 
и терористическите акции с взривопасни устройства срещу българи, 
извършени от български турци атентатори. Без вина виновни загиват 
невинни както турци, така и българи, за които страдат и жалеят с прис-
кърбие техните семейства, близките им роднини и приятели.
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Загиналите турци и българи, по време на „възродителния про-
цес“ и преди него, са свидни жертви за турски и български семейства. 
Паметта на близките им не бива да се използва от партиийно-поли-
тическите пропагандисти на турския етнопопулизъм и на българския 
националпопулизъм за насаждане и пренасяне напред във времето на 
омраза между българския народ и турската етническа общност в тяхна-
та обща родина Република България. 

Етническият популизъм в Република България: предпоставки, същност, последствия
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МИТ ЛИ Е ДЕМОКРАЦИЯТА В РУСИЯ?
Ася Атанасова

IS DEMOCRACY IN RUSSIA A MYTH? 
Asya Atanasova

Democracy as a form of management has long ago proven its efficiency. Though, one 
can easily see its shortcomings. Liberal democracy is criticized more and more but even its 
greatest critics cannot offer a more adequate political alternative. Liberal democracy has 
to be brought up-to-date, has to adapt to the world nowadays; a world that is changing fast. 
The greatest threat for this democracy does not come from the outside but it comes from 
within itself. More political regimes and their leaders pretend to be democrats but in fact 
they are not. They copy democracy, hiding their authoritarian regimes behind its façade.

През 2005 г. в Братислава Владимир Путин заявява пред Джор-
дж Буш, че Русия няма намерение да прави някаква особена, различна 
руска демокрация. Но – продължава, – тя трябва да е адекватна на 
нашето развитие, традиции и история... Двете изречения се самоиз-
ключват. Защото развитието, традициите и историята на Русия, съвсем 
нормално, са много различни от тези в държавите с утвърдено демо-
кратично управление. И нещо по-важно, Русия няма традиции в прила-
гането на демокрацията, тя не ѝ е близка като менталност, душевност, 
светоусещане, още по-малко като форма на управление. Тоест – демо-
крация ще има, но тя ще е особена, ще мине през руското сито, ще бъде 
русифицирана, както всичко останало вкарано отвън. 

За Московска Рус казват, че наподобява повече на източно деспот-
ство, отколкото на европейска държава. Ако Русия реши да се изолира 
(а тя има този навик/свойство – А. А.) ще се върне в периода на Моско-
вията, т. е. до известна степен на предисторическо равнище1. Руската 
империя запазва абсолютната си власт до началото на ХХ век, реално 
до края на своето съществуване, непозволявайки да просъществуват 

1  Кантор, Вл. Империя или национализъм. – Факел, № 3, 2009, с. 273. (Kantor, 
Vl. Imperiya ili natsionalizam. – Fakel, № 3, 2009, s. 273).



123

нито парламент, нито партии, нито свободно гражданско общество. 
Първите стъпки на демокрацията са направени с Временното пра-

вителство, но то просъществува само няколко месеца и е свалено с бол-
шевишкия преврат. Този демократичен първи опит завършва с провал, 
за това вина носи и самото Временно правителство2. Но този опит не 
е напразен, той е част от всички, които искат да видят Русия различна: 
Александър Радишчев, декабристите, граф Лорис-Меликов... Всички 
тези, които се борят за връщането на страната в Европа, не за обръща-
нето ѝ на Изток, или нейното затваряне и изолация. 

Срещата в Братислава се провежда в напрегната обстановка. Сър-
дечните поздрави на двамата президенти само от преди няколко годи-
ни, когато Буш казва на Путин, че иска да правят заедно Историята... 
отстъпват на недоверието. Американският президент започва втория си 
мандат с гръмкия призив за глобално разпространение на свободата и 
демокрацията. А в Париж при срещата си с Жак Ширак, заявява, че ако 
Путин се интересува от съюз със Запада, да си припомни демокра-
тичните принципи, които неговите държави спазват. Западът и САЩ 
имат опасения, че в Русия започва да се изгражда авторитарен режим, а 
Путин е притеснен от разширяването на НАТО и ЕС и то все по-близко 
до границите на държавата му.  

Въпреки че добрия тон е запазен, идеята за стратегическо парт-
ньорство става все по илюзорна. Тя напълно е разбита на ежегодната 
конференция за сигурност в Мюнхен 2007 г. Западни журналисти отбе-
лязват, че не са помнили такъв заплашителен тон на руски държавник 
от времето на Хрушчов, когато блъска с обувката си на сесия на ООН 
през 1960 г. (Няма ясни доказателства точно за това, но арогантният и 
заплашителен тон са били негова запазена марка при изказванията му 
на това място). 

Русия се е променила оттогава, но все още е далеч от западните 
представи за демокрация. След разпадането на Съветите много хора 
решиха, че сега вече страната ще тръгне по западния модел на разви-
тие, че тя няма друга алтернатива. Франсис Фукуяма написа „Краят на 
историята и последният човек“, но нещата не се случиха точно така. 
Самият Фукуяма предупреждава, че либералната демокрация не е за-
щитена от вътре, ако тя е победила външните си врагове, не можем 
да сме сигурни, че по подобие на комунизма няма да се разпадне поради 

2  Вж. Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. 
УИ „Епископ Константин Преславски“, Ш., 2017. (Atanasova, A. Menshevizmat 1917 
godina: propusnatite vazmozhnosti. UI „Episkop Konstantin Preslavski“, Sh., 2017).

Мит ли е демокрацията в Русия?
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някакво вътрешно загниване. Най-сложният казус, който поставя поли-
толога е ... невъзможно е да се отговори на въпроса дали историята е 
стигнала своя край без по-дълбоко вглеждане във въпроса за демокра-
цията и за неудовлетвореността, която тя предизвиква“3. Точно тази 
неудовлетвореност ни кара да се усъвършенстваме и да оставим края 
на историята за по-късен етап от нашето развитие, който е по-добре 
никога да не идва. 

За Русия трябва да обърнем повече внимание на думите на Са-
мюъл Хънтингтън – Щом руснаците престанаха да се държат като 
марксисти и започнаха да бъдат руснаци, пропастта между Русия 
и Запада се разшири. Конфликтът между либералната демокрация и 
марксизма-ленинизма беше конфликт между идеологии... Един западен 
демократ можеше да спори със съветски марксист. За него обаче е 
невъзможно да спори с руски православен националист4.

Все пак марксизмът е продукт на западната цивилизация, колкото 
и изопачено да беше неговото прилагане в Русия. 

След идването на Путин на власт Русия постепенно се затвори, 
особено за Запада и по-точно започна пак политика на надлъгването и 
недоверието. Започна да използва евразийска реторика. Предпочитани 
партньори за нея са държави близки до нея, до нейния тип на управле-
ние, а не от ЕС или САЩ. Една от основните причини е, че тя винаги 
е искала да е водещата в подобни съюзи, да е притегателният център, а 
не да следва и да имитира. Евразийството, или новото славянофилство, 
както го наричат, е учение близко до сегашните управници на Русия. 
Евразийците искат да са националисти, отделени от Европа и враж-
дебни на нея... Те разделят света по географски и етнографски тип на 
изток – запад, Азия – Европа, на добър и лош... Тоест, те опростяват не-
щата. Николай Бердяев казва за тях, че Това е преди всичко направление 
емоционално, не интелектуално... 5. 

Путин започна да използва националния въпрос много осезаемо в 
предизборната кампания през 2011/2012 г. 

Сред евразийците има много интересни автори, но лошото при 
тях е, че те затварят и ограничават Русия, противопоставят я на оста-

3  Фукуяма, Фр. Краят на историята и последният човек. С., 2006, с. 382. 
(Fukuyama, Fr. Krayat na istoriyata i posledniyat chovek. S., 2006, s. 382).

4  Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 2002, с. 201. (Hantingtan, 
S. Sblasakat na tsivilizatsiite. S., 2002, s. 201).

5  Бердяев, Н. Евразийцы. (Berdyayev, N. Yevraziytsy).  http://www.vehi.net/
berdyaev/evrazis.html#_ftn1 (към 10.05. 20)
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налия свят. Връщат я на предисторическо равнище, за което говори Вл. 
Кантор. 

След разпадането на Съветите Русия не може да си позволи дру-
го управление освен демократичното, имаше и други пътища, но това 
беше правилното решение. Фукуяма е напълно прав като казва, че: За-
плахата за свободата, която носи със себе си комунизмът, е толкова 
директна и очевидна, а самата доктрина е толкова дискредитирана 
понастоящем, че той може да се смята за напълно изчерпан в разви-
тия свят. Много по-вероятно е една бъдеща заплаха за либералната 
демокрация да бъде облечена в дрехата на либерализма, променяйки 
неговия смисъл отвътре, отколкото да се разгърне като фронтална 
атака срещу основните демократични институции и принципи6. 

Днес за демокрацията са опасни точно такива режими, които са 
облечени с нейните дрехите, използват нейната терминология, при-
криват се зад институциите ѝ, но реално я нарушават. Така този тип 
управление става по-опасно от тези, които открито не я приемат. От 
тях знаеш какво да очакваш, докато имитиращите демокрация са не-
предсказуеми.  

Политическата система в Русия, тръгваща от Елцин и доразвита 
от Путин, е една привидна демокрация. На пръв поглед имаме всички 
необходими предпоставки за нея: демократични институции; консти-
туция; партии; избори, но зад всичко това се крие режим, който успява 
да контролира не малка част от политиката и икономиката на страната. 
Това е заплаха за демократичното управление, най-малко с примера, 
че демокрацията може да е имитираща. По този начин в страни с не 
толкова дълги традиции в демократичното управление също могат да 
се зародят подобни режими, да вземем една Унгария и управлението на 
Виктор Орбан. 

Така днес най-голямата заплаха за либералната демокрация е са-
мата тя. На Запад с тази неудовлетвореност, която идва от самата нея, 
и която доведе до криза в либералното общество, а на Изток с нейната 
имитация. 

Путин, за разлика от Елцин, не иска да следва сляпо Запада, за-
това нарече демокрацията в Русия – суверенна. Терминът е въведен от 
Владислав Сурков (помощник на президента Путин, т. н. сив кардинал 
в управлението му) през 2005 г. Той пуска в обръщение още едно по-
нятие – „долгое государство Путина“. Според него това са модели на 

6  Фукуяма, Фр. Краят на историята, с. 392. (Fukuyama, Fr. Krayat na 
istoriyata, s. 392).
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политическо устройство в Русия, като типове държава, която условно 
носи името на своя създател: първа е държавата на Иван III – Москов-
ска Рус; държавата на Петър Велики – Руската империя; държавата на 
Ленин – Съветски Съюз и държавата на Путин – Руска Федерация. Това 
понятие е противопоставено на „глубинное государство“ (този термин 
не е негов), така той нарича управлението в САЩ, което отдавна не 
почива на заръките на бащите основатели, а на правилата на американ-
ския шоумен от средата на XIX в. Финеас Барнум. 

Всичко това четем в статия на Вл. Сурков излязла в „Независимая 
газета“ от 11 февруари 2019 г.7 В нея помощника на президента Путин 
дава разяснение що е това „долгое государство Путина“. Според него 
този тип държава ще пребъдe в Русия. 

 На Запад илюзията на избора е коронен трик, в начина на жи-
вот, и в частност в западната демокрация. В САЩ дълбоко под по-
върхността на гражданското общество е скрит механизма на дейст-
вие на днешната американска държава. Това са силови структури, кои-
то действат чрез насилие, подкупи и манипулация...   

Отхвърлянето на тази илюзия в полза на реализма на предопре-
делеността доведе нашето общество първо да размисли върху своята 
собствена, специална, суверенна версия на демократичното развитие, 
а след това до пълната загуба на интерес към дискусиите за това, 
каква трябва да бъде демокрацията и дали по принцип тя трябва да 
бъде8. 

Един от първите коментари под статията гласи, че маските са 
свалени. Задава се въпросът: има ли въобще демокрация в Русия? 

Казаното по-горе в статията, от самият Сурков, е тревожно, но и 
цел на управлението – да доведе хората до политическа апатия (това е 
един от отличителните белези на авторитаризма – А. А.). 

Загубва се интерес какъв режим действа в страната – дали е де-
мократичен, или нещо друго. Добър ход на управляващите е и заигра-
ването с измислянето на нова терминология, която един вид да облече 
зараждащият се режим. Щом той има име, значи съществува, легити-
мира се, вече е обозначен. Всички виждат, че Путин се отдалечава от 
демокрацията, но възраждането на тоталитаризма е немислимo. Нужно 

7  Сурков, Вл. Долгое государство Путина. О том, что здесь вообще просхо-
дит. (Surkov, Vl. Dolgoye gosudarstvo Putina. O tom, chto zdes‘ voobshche proskhodit). – 
http://www.ng.ru/ideas/2019–02–11/5_7503_surkov.html (към 15. 05. 2020).

8  Сурков, Вл. Долгое государство Путина (Surkov, Vl. Dolgoye gosudarstvo 
Putina).
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е нещо междинно, нещо, което се приема от обществото за нормално. 
През 2005 г. пред журналисти Путин казва: „Русия направи своя 

избор в полза на демокрацията преди 14 години. Направи го самосто-
ятелно, без каквото и да е давление отвън в свой собствен интерес, за 
себе си, за своя народ и за своите граждани. Този неин избор е окон-
чателен и връщане назад няма и не може да има... В Русия днес не е 
възможен никакъв поврат към тоталитарна система. Тук няма да уму-
ваме каква е руската демокрация. Ние сме привърженици на основните 
принципи на демокрацията, утвърдени в света въобще“. 

Той е прав. Връщане назад няма, но относно демокрацията... Уму-
ва се и същата година започва да се говори за суверенна демокрация – 
нещо като демокрация, но не точно. Зад суверенна се скрива цялата 
вековна, традиционна руска държавност, която е всичко друго, но не и 
демократична. 

Ако се потърси термина „долгое государство Путина“ в руската 
търсачка Wikipedia излиза, че това е втората след „суверенна демо-
крация“ идеологема въведена от Вл. Сурков в обществена дискусия за 
изграждането на нова политическа система в Русия в контекста на 
завършването на „управляваната демокрация“ и трансформацията 
на система с доминираща партия9. 

Тук впечатление прави друг термин – идеологема. В идеологема-
та за разлика от термина няма строго фиксирано значение, то може да 
се променя спрямо политическата конюнктура. Винаги е емоционално 
натоварена, ефективно средство за управление на масовото съзнание – 
тя се запомня лесно, създава илюзия за разбиране в обекта на манипу-
лация. Нейното значение може да се изменя многократно, това е неин 
отличителен белег. 

С въвеждането на термина/идеологема „суверенна демокрация“ 
споровете за това има ли, няма ли демокрация в Русия са притъпени, 
даден е отговор – има, но това е наша демокрация, суверенна. С особе-
ностите на руската демокрация се оправдават доста нейни привички, 
които не са характерни за западната демокрация. Ако се каже – това не 
е демократично – вече има готов отговор: това е суверенна демокрация, 
това е нашата демокрация. 

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE
%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
%B0_(%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5
%D0%BC%D0%B0) (към 15. 05. 2020). 
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Вл. Сурков продължава в статията с тревожните белези на „дол-
гое государство Путина“: „Високото вътрешно напрежение, свързано 
със задържането на огромни разнородни пространства, и постоянното 
присъствие в средата на геополитическата борба правят военно-поли-
цейските функции на държавата най-важни и решаващи. Те не са тра-
диционно скрити, а напротив, демонстрирани...“. 

Според автора в Русия няма „дълбока държава“, всичко е наяве, 
но има „дълбоки хора“ – още един термин. Можете да започнете в 
Русия с каквото ви е угодно, с каквото искате – с консерватизъм, със 
социализъм, с либерализъм, но краят ще е приблизително един и същ. 
Тоест с това, което всъщност е. Тук не може да не се сетим за една от 
многото крилати фрази на Виктор Черномирдин – Каквато и организа-
ция да правим  винаги се получава КПСС. Или – Искахме най-доброто, 
а се получи, както обикновено. 

Умението да слуша и разбира народа е най-доброто качество 
(най-печелившото) на Путин. Връзката между него и хората започва 
с доверие и се гради на доверие. – продължава Сурков. 

Дълбоките хора са недостъпни за социологически проучвания, 
агитация, заплахи и други методи за пряко изучаване и влияние. Разби-
рането кой е, какво мисли и какво иска, често идва внезапно и късно... 
Помощникът на президента не вкарва цялото население в понятието 
„дълбоки хора“, често има такива, които критикуват, те само покачват 
„нивото на тревожност“, както и елита, който понякога увлича след 
себе си дълбоките хора и  ги вкарва в неговите игри. Но около тях се 
създава някаква силна културна гравитация, която обединява нацията и 
привлича към себе си този елит... 

„В новата система всички институции са подчинени на основна-
та задача – поверителна комуникация и взаимодействие на върховния 
владетел с гражданите. Различните клонове на управление се сближа-
ват с личността на лидер, като се считат за ценност не сами по себе си, 
а само дотолкова, доколкото осигуряват връзка с него ... По същество 
обществото се доверява само на първия човек“. 

Статията може да е притеснителна, но нейното достойнство е, че 
наистина е открита. Нещата са казани и то относително ясно. Няма де-
мокрация, има суверенна демокрация, времето на рушене на държавата 
между разпадащия се Съветски съюз и изграждането на Руската фе-
дерация е приключило, както го нарича Сурков време на стрес-тест. 
„Долгое государство Путина“ вкарва Русия в единствения и правилен 
път за нея, в естественото ѝ състояние, увеличаваща и събираща 
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земи, общности и народи. Военно-полицейските функции на държава-
та са решаващи. Путин знае да слуша и разбира народа, затова той му 
вярва и ще управлява дълго. Има и несъгласни, но те са малко, „дълбо-
кият народ“ ги вкарва в тяхната орбита.

С тази си констатация Сурков е прав, Путин действително успя 
да сплоти руснаците, но, за съжаление, той ги сплоти в противопоста-
вянето им срещу Запада, сплоти ги, връщайки ги назад в начина им на 
мислене за света: всички са срещу нас и ние трябва да се противопос-
тавим на враговете си.  

Нобеловата лауреатка по литература от Беларус Светлана Алекси-
евич в едно интервю казва, че хората след перестройката на Горбачов 
са изморени, не ги интересува никакъв капитализъм, а може би той и 
не отговаря на манталитета им. И когато Путин каза „Заобиколени сме 
от врагове, трябва да сме силни, трябва да ни уважават”, всичко си 
отиде по местата. Хората вече знаят как да живеят. И отново се 
сплотиха в едно мощно народно тяло10. 

Според украинския политолог Владимир Малинкович държавата 
на Путин напомня на триединството при Николай I – народност, само-
държавие и православие. Православието не е споменато, но се подраз-
бира, че и то участва в суверенната демокрация, то я подкрепя, всички 
знаят ролята на патриарх Кирил. Народът отново е средството за дос-
тигане на целта – силната държава11. 

Малинкович е оптимист, че в Русия ще започнат демократични 
промени, така както са започнали и след Николай I. Затова Сурков гре-
ши като предвижда дълги години на съществуване – „долгое государ-
ство Путина“. 

Но да не забравяме, че либералните реформи на Александър II са 
проведени в рамките на абсолютната монархия, те не я променят. Да 
си припомним казаното от Сурков – Можете да започнете в Русия с 

10  Алексиевич, Св. Червеният човек си отива. Но с много кръв. 
(Aleksievich, Sv. Cherveniyat chovek si otiva. No s mnogo krav). https://www.dw.com/
bg/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%D1%82-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D1%81%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D1%81-
%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0
%B2/a-19105608 (към 20.05. 2020)

11  Малинкович, Вл. Демократия для «глубинного народа» Почему Владислав 
Сурков ошибается. (Malinkovich, Vl. Demokratiya dlya «glubinnogo naroda» Pochemu 
Vladislav Surkov oshibayetsya). – https://novayagazeta.ru/articles/2019/02/16/79578-
demokratiya-dlya-glubinnogo-naroda (към 03.06. 2020).
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каквото ви е угодно... но краят ще е приблизително един и същ. Тоест 
с това, което всъщност е. 

Известният американски историк, посветил всичките си изслед-
вания на Русия, Ричард Пайпс споделя, че не разбира термина суве-
ренна демокрация. Или има демокрация, или няма. Макар че може да 
се спори и с тази констатация. Политическата система, каквато и да 
е тя, няма как да е еднаква във всички страни, в които се практикува. 
Напълно нормално е да има различия, идващи от степента на развитие, 
религия, историческо наследство, традиции, манталитет на дадената 
държава. Но и всяка система си има базисни норми, които не трябва 
да се нарушават и всяко нарушение води до компрометиране на самата 
политическа система. 

Американският историк не вярва в извършването на драстични 
промени в Русия след разпадането на СССР. Не вярва, че страната е 
способна да стане част от Европа. Но трябва да си зададем въпроса: 
дали Русия въобще иска да прилича на Европа? Отговорът е очевиден. 

Според него проблемите на Русия идват от: голямата терито-
рия; малкото пари, които не позволяват адекватно ѝ управление; за-
коните са оръжие на държавата и т. н.  

Руснаците са аполитични, антисоциални, дали са Европа или 
Азия – нито едното, те са уникални: от православното учение дъл-
го време Русия се приема като единствената свободна православна 
страна –  Русь Святая. Затова и евразийството е психологически при-
емливо за тях. Според Пайпс руснаците са прави да се притесняват от 
приближаването на НАТО до границите им. Той припомня истерията 
в САЩ, когато Куба стана член на Варшавския договор, това обяснява 
реакцията на Русия за Грузия, Украйна – оправдано е. Подкрепя твър-
дението, че те могат да се управляват само от авторитарен режим, че 
той е най-добър за тях. Когато посещава Русия, негов водач е Сурков, 
той е харесал книгата му „Русия при стария режим“   – съгласен е, че в 
Русия демокрацията е невъзможна, не е приспособена. 

Руснаците обичат силово управление, не тип Керенски или Ел-
цин12.

Според Кирил Мартинов статиите на Сурков могат да попаднат в 
графа – историософски мистицизъм, типичен за навечерието на разпа-
дането на СССР, когато всички са пристрастени към паранормалното и 

12  Пайпс, Р. Почему Россия никак не может стать Европой. (Payps, R. Pochemu 
Rossiya nikak ne mozhet stat‘ Yevropoy). – https://newizv.ru/article/general/18–05–2018/
richard-payps-pochemu-rossiya-nikak-ne-mozhet-stat-evropoy (към 04. 06. 2020).
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свръхестественото. Когато има политически проблем, управляващите 
правят всичко възможно да изместят погледа от него, това е стар номер, 
разбира се, не само в Русия. Стига се дотам депутат да предложи и да се 
разследва смъртта на Пушкин, която според него е резултат от заговор.  

Сивият кардинал не вярва в прилагането на западните теории в 
Русия, която има собствен път на развитие. Създадените теории от него 
няма как да се потвърдят, нито да се отрекат, могат да бъдат „приета 
само със сърце“. Авторът планира или да заблуди читателя, или се 
радва да измами себе си, тоест става жертва на създадената от 
него пропаганда? Така наречената геополитиката вече е обявена за 
причината обеднялата Русия да предизвика цял свят; сега геополити-
ката е намерила сестра близначка – идеологията. А в идеологията сме 
силни и следователно непобедими.

Налага се мнението, че Западът е в упадък, а в Русия всичко е 
наред, дори процъфтява. И Западът започва да гледа с надежда към 
Кремъл. И всичко това в един момент започва да се приема сериозно и 
то в страна, където икономическия ръст е 2%...

Но подобна теория изглежда има смисъл само в света, който Сур-
ков е измислил за себе си. Там, където идеологията печели над иконо-
миката и здравия разум. И където разговорите за значението на исто-
рията ни позволяват да забравим за малко, че за шест години в Русия 
хората стават все по-бедни с всяка изминала година13.

Въпреки критиките към подобни теории като „суверенната демо-
крация“ и „дълбоката държава“, болшинството от руснаците ги при-
емат за напълно сериозни и на тях се гледа като официална идеология. 

Един от ревностните пропагандатори на суверенната демокрация 
е бившия президент на Татарстан Минтимер Шаймиев. Близкият до 
Путин политик се заема с тази задача веднага след въвеждането на но-
вия за руснаците термин. За него в страната няма спор по кой път тя да 
продължи своето политическо развитие, отдавна тези, които отхвър-
лят демокрацията са в малцинство. Предмет на спора е друг – да се 
избере такъв модел на демокрацията, който оптимално да отразява 
реалиите в руската действителност, да успее да консолидира обще-
ството14. 

13  Мартинов, К. Век Суркова. (Martinov, K. Vek Surkova). https://novayagazeta.
ru/articles/2019/02/12/79516-vek-surkova 

14  Шаймиев, М. Судьбы демократии в России. (Shaymiyev, M. Sud‘by 
demokratii v Rossii). https://web.archive.org/web/20061025040405/http://www.edinros.
ru/news.html?id=115343
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Тоест пак се идва до същността на въпроса – каква демокрация 
ще подхожда на Русия? Как тя да се промени, за да пасне на руската 
действителност... и най-вече на типа управление в страната, несвикнал 
точно с този модел на управление. 

Ще обърна повече внимание на тази статия, защото тя е интерес-
на от няколко аспекта. Докато се опитва да ни убеди в съществуването 
на демокрацията в Русия, под името суверенна демокрация, Минтимер 
Шаймиев прави интересна дисекция на руското общество и особено-
стите на политическата система в страната. Така с тяхното изброяване 
читателят трябва да се съгласи с две неща: в Русия има демокрация и 
поради нейните исторически и ментални особености тя има право на 
своя демокрация, която, дори и да нарушава някой от основните прин-
ципи на тази политическа система,  е демокрация.  

Шаймиев дава примери с различни модели на демокрацията, до-
казващи, че няма как да се движи всяка държава по един общ шаблон. 
Има класически принципи на демокрацията: парламентаризъм и разде-
ление на властите, демократически свободи и т. н. Задава се въпроса: 
съществува ли идеална практика за реализацията на тези принципи, 
казано условно – стандартен модел на демокрацията?

 Стига се до извода, че в света има много типове демокрация, кои-
то се изграждат в зависимост от особеностите на дадената държава15.

Безспорно това е така, но е и вярно, че когато имаме системно 
нарушаване на тези базови принципи на демокрацията, вече не става 
въпрос за тип демократично управление, а за нейното нарушаване, или 
направо отсъствие. Това да имаш различен поглед към тази политиче-
ска система, не те освобождава автоматично от спазването на нейните 
класически принципи и оправданието да е – ние сме различни от вас. 

Бившият президент на Татарстан не е съгласен с тези, които въз-
приемат руския политически опит като приемственост на тирани от 
Иван Грозни до Сталин. Шайманов припомня, че наскоро в Русия се 
е чествала сто годишнината от парламентаризма и деветдесет от из-
борите в Общоруското учредително събрание (удобно се премълчава 
начина, по който е прекратено то). 

Авторът дори вижда различен тип демокрация в руския комуни-
зъм, припомняйки, че съветските лидери не се отказват по принцип 
от демокрацията. Дори в конституцията от 1936 г. формално са въз-
становени класическите норми и принципи на демокрацията16. 

15  Шаймиев, М. Судьбы демократии в России. (Shaymiyev, M. Sud‘by 
demokratii v Rossii).

16  Шаймиев, М. Судьбы демократии в России. (Shaymiyev, M. Sud‘by 
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По принцип Шаймиев е прав – комунизмът като политическа сис-
тема не изключва и не е противоположен на демокрацията. Но да гово-
рим за демокрация в СССР е меко казано изопачаване на истината. И 
то в годините, когато всякаква проява на инакомислие и плурализъм е 
жестоко прекратена. Проблемът там е, че имаме огромно разминаване 
между това, което се говори и е написано в конституцията и това, което 
става на практика.  

За него след разпадането на СССР Русия е започнала сляпо да 
копира от развитите страни техния политически опит дори и политиче-
ските им институции. Което е довело до негативни резултати. Прести-
жът на властта пада, ефективността на държавната власт е мини-
мална. Хората започват да приемат нееднозначно самото понятие за 
демокрация. Затова тук не става въпрос за отказ от демокрацията, 
а формиране на национален модел на демокрация, която би отразила 
най-адекватно особеностите на взаимодействие между властта и 
народа в Русия. 

Действително Русия изживя много трудни моменти след разпа-
дането на Съветите и това е нормално като се знае, в какво състояние 
беше тя и икономически, и политически, и социално. И тази обстанов-
ка не е само там, а във всички държави вкарани в обсега ѝ по време на 
режима, и във всички тези държави преходът е труден, дори в някой 
от тях той все още продължава, особено там, където демократичните 
реформи се извършват от старата комунистическа номенклатура и ней-
ните наследници. 

Но тук въпросът е друг – демокрацията ли е виновна за това, или 
неспособността (нежеланието) на тези държави да я приложат ефек-
тивно? 

И тук стигаме до същността на въпроса – от къде идва разлика-
та между Русия и останалите държави и защо на нея и е необходима 
по-особен тип демокрация от европейската. За президента, това което 
отличава най-много Русия от другите европейски държави, е сложно-
съставната структура на нейното общество, за него това е фунда-
менталното отличие. 

В няколко изречения са изброени основни етапи, през които ми-
нава страната и сблъсъкът в нея на различни влияния. Русия – това е 
цял континент, усвоен от хората за много столетия. Страната има 
ярко изразен евразийски изток. Симбиоза между Изток и Запад и тази 

demokratii v Rossii).
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червена нишка минава през цялата ѝ история. Разбира се е обърна-
то внимание и на многонационалния елемент, ръстът на територия 
главно преминава през формирането на съюза на държави и народи. 
Оттук идва и различното разбиране за нация у руснаците – повечето 
от тях я възприемат не като политическо или общогражданско поня-
тие, а етнокултурно, историческо, традиционно. 

Многоетническата принадлежност на Русия се допълва от ней-
ната мултиконфесионалност. От особен интерес са отношенията на 
православието като религия на повечето руснаци и много динамично 
развиващия се руски ислям. Като европейска страна, Русия съдържа 
мюсюлмански компонент. 

За автора тези два компонента превръщат федерализма в ес-
тествена политическа система за страната. Но той си има своите 
специфики, руският федерализъм има значителен етнически компо-
нент, който се изразява в съществуването на национално-държавни 
формации, което може да доведе до съществени проблеми. Задава се 
въпросът: Може ли в такива разнородни общества ефективно да се при-
ложи демокрацията? Направена е съпоставка с Индия, където има чес-
ти етнически и религиозни конфликти. 

За автора всяка политическа система има човешко измерение и 
това особено се отнася за демокрацията. Особеностите на манталите-
та и светоусещането на хората влияе и оставят своя уникален отпечатък 
върху формирането и развитието на политическата структура на всяка 
страна. Но социално-психологическият профил на руснаците е труден 
за разбиране и обяснение, колкото участници имаме, ще има и тол-
кова мнения. И „мистерията на руската душа“ не може да се разгърне 
в една статия. Но тя не може да мине без някой аспекти от нея: раз-
бирането за свободата – за нашето съзнание формално-правовото или 
тясно политическото възприятие на демократическите свободи няма 
такова първостепенно значение, както за западния човек. За руския 
човек съществува понятието „вътрешна свобода“, което позволя да 
се отстоява независимата личност в най-несвободната среда. Това е 
доста интересна констатация, тоест на руснаците не им е необходима 
свободна държава, за да бъдат свободни хора, за тях по-важно е как се 
чувстват.

Дава се пример как по време на николаевската реакция литерату-
рата и обществената мисъл са във възход, както науката и техниката по 
времето на Сталин. Това е исторически феномен17. 

17  Руският религиозен философ Николай Бердяев има по-различно мислене, 
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Втората ментална особеност на руснаците, според Минтимер 
Шарипович, е привързаността им към колективизма. Комунизмът се 
стараеше да експлоатира за свои политически цели този феномен. 
Той има повече естествени корени, нужни на хората да оцелеят и 
преживеят в руските условия, които могат да се преодолеят само в 
общност, не поединично... В Русия емоционалността е водеща в от-
ношенията между властта и обществото, личността. Преклонение-
то пред властта много леко може да премине в отчуждение от нея, 
страх, крайни форми на протест, ненавист към нейните представи-
тели. Това също е реалност... Както ни се струва на всички, в общест-
веното развитие не достигат здрави, рационални начала... надяваме се, 
че с развитието на страната те ще дойдат. 

Заради всички тези особености на руската действителност, на 
Шаймиев му допада идеята за суверенна демокрация, от една страна е 
показано, че Русия върви по пътя на демокрацията, от друга, че тя има 
свой тип демокрация, изградена върху спецификите на руското разви-
тие18. 

Всичко това звучи добре и логично. Русия действително е осо-
бена/различна държава (за тази особеност обичат да говорят най-ве-
че руснаците) и затова е обосновано демокрацията да е съобразена с 
нейните специфики. Но проблемът не е в това, а в честото потъпкване 
на основни демократични принципи както във вътрешната, така и във 
външната политика на страната. Всичко това се оправдава с особения 
тип демокрация – суверенната демокрация. 

Русия (и много други държави, които се представят за демокра-
тични) е доказателство, как за съвременната демокрация най-голямата 
заплаха идва отвътре, от нейното игнориране и самоунищожаване. И, 
разбира се, управляващите в тези страни няма да признаят това, те тър-

според него точно в такива несигурни и реакционни времена се раждат едни от най-
големите културни достижения на една нация. И това е характерно не само за Русия, 
давайки примери с Германия и Италия, когато те са най-разпокъсани и въвлечени в 
поредици от войни, тогава се раждат най-добрите образци и на немската философия, и 
на италианското изкуство. На същото мнение и Пьотр Бицилли – Културата по самата 
си природа е трагична, ако се развива без препятствия и опасности е заплашена от 
най-страшната и непреодолима заплаха – да бъде засмукана неусетно и полека от 
цивилизацията. Бицилли, П. Нация и култура. С., 2004, с. 7. (Bitsilli, P. Natsiya i 
kultura. S., 2004, s. 7).

18  Шаймиев, М. Судьбы демократии в России. (Shaymiyev, M. Sud‘by 
demokratii v Rossii).

https://web.archive.org/web/20061025040405/http://www.edinros.ru/news.html?id=115343
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сят и намират врагът отвън. Всички са наясно, че само заявяването, 
че дадена страна е демократична, не е достатъчно. Съществуването на 
демократична конституция и демократични институции не правят сис-
темата на управление автоматично демократична. Трябва нещо много 
повече – ежедневна защита на демократичните свободи и контрол вър-
ху властта, самата общественост трябва да е много по-активна в това и 
чувствителна при потъпкването на нейните собствени свободи. Ако тя 
е пасивна, то това значи, че самата тя не е готова за демокрацията и има 
да извърви към нея още много дълъг път. 

Пак ще цитирам Светлана Алексиевич, която има оригинално 
виждане за това, което става в Русия след Съветите, как се променя 
страната, каква промяна има и в самите хора. Разбира се, това е лично 
мнение, една от гледните точки, но нещата за нея не са добре. Смята, 
че не само управниците, но и цели маси от хора са обезумели, сякаш 
има някаква епидемия...  Колко бързо от човека се „обелва“ култур-
ният слой...  За нея политици като Путин, Лукашенко вече са станали 
заложници на самите себе си, на някакви свои идеи... 19.

Лошото е, че народът ги следва, тоест на тях им харесва подобен 
тип управление. Ако някъде има потъпкване на демокрацията, не са ви-
новни само управниците, а и всички, които не правят нищо да се спре 
това. Всички стават съучастници. 

Нобеловата лауреатка не е разочарована само от руснаците, до-
пуснали за пореден път режим в страната си, различен от демокра-
цията. 

Тя е разочарована от поколението, израснало с „Хари Потър“, то 
има други ценности и възгледи за добро и зло. Разказва за екоактиви-
сти от Лондон, които са готови да умрат за правата на пингвините, 
но не и за правата на хората. Говори за Втората световна война и за 
социализма, които не са тема на тази статия, но за нея (тя е живяла и в 
Швеция, и във Франция и казва, че знае какво е социализъм) в СССР 
няма социализъм, а някаква казарма, потънала в кръв. 

Светлана Алексиевич мисли, че да се променят нещата трябва да 
дойде ново свободно поколение, но откъде да дойде... В Украйна са 

19  Алексиевич, Св. Безумието в Русия е тотално. (Aleksievich, Sv. Bezumieto v 
Rusiya e totalno). https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B-
B%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%
D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%
83%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D1%83%-
D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB
%D0%BD%D0%BE/a-52267394 
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направени първите стъпки с „Майдана“, там има богати демократич-
ни традиции. В Беларус липсва подобна традиция, там има мълчалива 
търпимост, а в Русия се включва „сталинската машина“: механи-
змът на страха кара хората винаги и с дълбока убеденост да заста-
ват на страната на силните20. 

В друга статия писателката пита: Защо народът толкова лесно 
се отказа от свободата си? Според нея руснаците се връщат към ар-
хаични, митологични, мрачни неща, вместо да гледат напред. За нея 
една от причините за това е, че самата власт задава този ритъм и това 
е от векове, руснаците са свикнали да живеят в състояние на война и 
винаги в името на държавата, те не живеят заради самите себе си21. 

Хората масово се насъскват срещу Америка и Запада, снимат се 
войнствени филми като „Аз съм руски завоевател“. Военните паради 
пак са на мода... Когато разговоря с обикновени хора, ги пита дали това 
си струва, те не живеят добре, икономически държавата също не е до-
бре, а се отделят огромни средства за военна техника. Отговорът често 
е един – да, но си върнахме Крим! Непрекъснато се събират добровол-
ци за войната в Украйна, те се бият за пари, там се пращат и войници, 
докато официалните власти твърдят, че там не се бият такива. Това е 
нашата житейска среда – войната. Единственият свят, в който се 
чувстваме у дома си22. 

След разпадането на Съветския съюз страната можеше да тръгне 
и по друг път на развитие и политическо управление, но избра демокра-
цията. Избра да се върне там, където трябва да е  – в Европа. Но тя не 
може да се откъсне и от другата си съставна част – Изтокът, който влияе 
изключително много на начина ѝ на управление. Това е най-дългият 
период на демократично управление в Русия, факт, който не трябва да 
бъде подминаван. 

Но Русия е и аргумент в спора за това, че либералната демокрация 
не е еднозначно реализирана в света. Суверенът в Русия не е народът, 
а управляващият. За това, че демокрацията не е присъща на държавата, 

20  Алексиевич, Св. Безумието в Русия е тотално. (Aleksievich, Sv. Bezumieto 
v Rusiya e totalno).

21  Алексиевич, Св. „Цяла Русия лъже“. (Aleksievich, Sv. „Tsyala Rusiya 
lazhe“) https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D
0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%
B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-
%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B
5/a-18462520 

22  Алексиевич, Св. „Цяла Русия лъже“. (Aleksievich, Sv. „Tsyala Rusiya lazhe“).
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могат да бъдат преведени много аргументи и цитати. Същото можем да 
кажем и за либерализма, че той само пречи на нейното развитие, това е 
гледната точка на много руснаци. 

Ще се върна към Константин Леонтиев и на неговите думи... всич-
ко е направено изкуствено и повече, или по-малко принудително, по 
инициатива на властта... Руските хора не са създадени за свобода, 
ако няма страх и насилие всичко ще стане на прах, всичко е задължи-
телно, по принуда... Няма да се бори нито за свободата на печата, 
нито за депутатските дебати...23. 

Всяко едно управление в Русия е наложено отгоре, а за демокра-
цията това не е добре. Тази политическа система трябва да тръгне от 
народа, да се изстрада от него, да се разбере, за да може след това да се 
защитава. 

23  Н. Бердяев, Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной 
мысли. (N. Berdyayev, Konstantin Leont‘yev. Ocherk iz istorii russkoy religioznoy 
mysli). http://www.vehi.net/berdyaev/leontev/05.html – (17. 05. 2020).
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НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗЕЕН ФОНД: ДА СГЛОБИМ 
КЪСЧЕТАТА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО

Вера Бонева

NATIONAL MUSEUM FUND: TO ASSEMBLE THE 
FRAGMENTS OF OUR NATIONAL RICHNESS

Vera Boneva

The cultural and administrative concept National museum fund is a product of the 
public and academic necessity the most important artifacts in our museum realm to be high-
lighted and protected to a greater extent. The article interprets the mentioned concept in its 
historical, managerial and valuable dimensions. The regulatory framework is analyzed in 
details along with the outline of what has been done and what is to be done. Some particular 
steps for overcoming existing delays in creating of National museum fund are proposed. The 
responsibilities of the Ministry of Culture and of the national and regional museums are 
also described in a detailed way. The text ends with an optimistic vision for the prospects of 
the Bulgarian museum sector. 

Въведение
В мемоарната си статия „Началото“, посветена на създаването 

и първите години от развитието на Националния исторически музей 
(НИМ), дългогодишният му служител Емил Цанов разказва, че сред 
първите звена на създадения с правителствен акт на 5 май 1973 г. музей 
е учредяването на фондови отдел, който още в края на 1974 г. получава 
задача да картотекира националния музеен фонд. Дейността е начената 
от малка група специалисти1. Създадени са и съответни контакти с ок-
ръжните (днес регионални) музеи. Скоро обаче грижите около намира-
нето на сграда, създаването на временни експозиции и подготовката на 
постоянна експозиция изместват фокуса на фондовите експерти. Рабо-

1 Цанов, Ем. Началото. // Национален исторически музей – София. Известия. 
Том XV. София, 2005, 305 – 306. (Tsanov, Em. Nachaloto. // Natsionalen istoricheski 
muzey – Sofiya. Izvestiya. Tom XV. Sofiya, 2005, 305 – 306).
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тата по националния музеен фонд почти замира, при все че по устрой-
ствен акт с нея би трябвало да се занимава Републиканския научно-ме-
тодически център по музеезнание към НИМ2. 

Както съм споменавала и в друга статия, посветена основно на 
дигитализацията на движимите културни ценности в България3, пох-
валната инициатива на първосъздателите на Националния исторически 
музей за систематизиране на данните, отнасящи се до ценностите с 
национално значение, е започната и недовършена. Визираното поло-
жение е валидно и към момента, когато работим в условията на корен-
но обновено законодателство по опазването на културното наследство. 
Напредналите процеси на дигитализация на движимите и недвижими 
ценности, съчетани с императивните разпоредби на действащата прав-
на рамка, трансформират въпросите около Националния музеен фонд 
от належащи в неотложни. По тази причина представям отново кон-
цепцията си за необходимостта от интензивна и резултатна работа на 
всички компетентни структури за създаването на Националния музеен 
фонд.

(Пред)история
Културният и административен концепт Национален музеен 

фонд4 е свързан функционално с доминиращата в обществото и сред 

2 Центърът по музеезнание е учреден с акта на учредяване на Националния 
исторически музей и е свързан със заложената при създаването на Музея функция 
по поддържане на теоретичното знание за музеите. Предвидена е и роля на Центъра 
за квалификация и преквалификация на музейните специалисти. Към момента 
Центърът на е вписан в действащия Правилник за устройството на НИМ, при все че 
формално не е закрит с акт на органа, който го е създал. // Цекова, Ек. Републикански 
научно-методически център по музеезнание – Национален исторически музей. // 
Национален исторически музей – София. Известия. Том XIV. София, 2004, 397 – 401. 
(Tsekova, Ek. Republikanski nauchno-metodicheski tsentar po muzeeznanie – Natsionalen 
istoricheski muzey. // Natsionalen istoricheski muzey – Sofiya. Izvestiya. Tom XIV. Sofiya, 
2004, 397 – 401).

3 Бонева, В. Националният музеен фонд и европейският дигитален Ренесанс – 
успоредици и пресечни точки във виртуалното пространство. // Научни трудове 
на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 9 за 2011. 
София, 2012, 201 – 2014. (Boneva, V. Natsionalniyat muzeen fond i evropeyskiyat digitalen 
Renesans – usporeditsi i presechni tochki vav virtualnoto prostranstvo. // Nauchni trudove 
na Universiteta po bibliotekoznanie i informatsionni tehnologii. T. 9 za 2011. Sofiya, 2012, 
201 – 2014).

4 Идентичен с Държавен музеен фонд – термин, присъщ на правната рамка от 
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експертите представа, че част от движимите културни ценности, иден-
тифицирани и регистрирани в публичния и в частния сектори, имат 
особено висока научна, естетическа, образователна и възпитателна 
стойност. При по-голямата част от случаите става дума и за високи па-
зарни оценки на предмети и произведения на изкуството. Визираните 
обстоятелства предполагат консолидиране на (по)знанието за корпуса 
от движими културни ценности с открояващо се в национален и свето-
вен план значение. Представата е разбираема, близка до ума и на екс-
перта, и на лаика и по тази причина е намерила място в правната рамка, 
свързана с управлението на културния сектор. 

Нормативното дефиниране на идеята за идентифициране и реги-
стриране на най-ценните музейни предмети е осъществено за пръв път 
през 1958 г. в хода на една от най-решителните реформи в законодател-
ната и институционалната среда на музейното дело в България от ХХ 
век. В два поредни акта – Постановление на Министерски съвет от 5 
август 1958 г.5 и Инструкция на Министерството на просветата и култу-
рата от 18 ноември 1958 г.6 е утвърден обновен модел за управление на 
музейните структури, подвластен както на официалната комунистиче-
ска идеология, така и на специалния политически акцент върху издир-
ването, опазването и популяризирането ценностите на миналото чрез 
системата на държавните музеи, музейни сбирки и художествени гале-
рии. Детайлно формулираните в двата акта административни правила 
и бюрократични процедури се оказват ефективни и жизнеспособни до 
степен, при която основни елементи на фондовата работа в музеите и 
към настоящия момент се реализират по утвърдения в края на 50-те 
години управленски стереотип7.

епохата на държавния социализъм. 
5 Постановление № 165 на Министерския съвет от 5 август 1958 г. за опазва-

не паметниците на културата и развитието на музейното дело у нас. – Известия на 
Президиума на Народното събрание [Държавен вестник], бр. 68 от 26 август 1958, 
с. 1 – 2. (Postanovlenie № 165 na Ministerskiya savet ot 5 avgust 1958 g. za opazvane 
pametnitsite na kulturata i razvitieto na muzeynoto delo u nas. – Izvestiya na Prezidiuma na 
Narodnoto sabranie [Darzhaven vestnik], br. 68 ot 26 avgust 1958, s. 1 – 2).

6 Инструкция за държавна регистрация на музейните фондове. – Известия 
на Президиума на Народното събрание [Държавен вестник], бр. 92 от 18 ноември 
1958, с. 1 – 5. (Instruktsiya za darzhavna registratsiya na muzeynite fondove. – Izvestiya 
na Prezidiuma na Narodnoto sabranie [Darzhaven vestnik], br. 92 ot 18 noemvri 1958, s. 
1 – 5).

7 До този извод достигнах, сравнявайки текста на Инструкцията за държавна 
регистрация на музейните фондове от 1958 г. и действащата Наредба за формиране 
и управление на музейните фондове, утвърдена на 11 декември 2009 г. Изводът е 
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Инструкцията за държавна регистрация на музейните фондове от 
1958 г. въвежда категорията държавен музеен фонд, в който се включ-
ват „материалите от основния фонд на музеите, имащи голямо науч-
но значение, висока художествена или материална стойност»8. Според 
нормата на цитирания документ, комплектуването на този фонд се из-
вършва в специализирания отдел на Министерството на просветата и 
културата върху основата на списъци, представени от директорите на 
всички музеи и художествени галерии в страната. Предметите, вклю-
чени в държавния музеен фонд, остават във фондовете, експозициите 
и фондохранилищата на съответната институция, но се сигнират с до-
пълнителни идентификационни кодове и подлежат на специално об-
грижване, включително приоритетна консервация и реставрация. При 
все че в някои музеи са предприети мерки по съставяне на списъци с 
предмети, подлежащи да бъдат включени в държавния музеен фонд, 
до приемането на Закона за паметниците на културата и музеите през 
1969 г. създаването на въпросната представителна общонационална ко-
лекция си остава имагинерен елемент от пожелателната културна поли-
тика на комунистическата власт. 

В първоначалния текст на Закона за паметниците на културата 
и музеите (ЗПКМ), публикуван на 11 април 1969 г., е въведена обща 
категоризация на движимите и недвижимите елементи на културно-
то наследство, предполагаща разделянето на паметниците на четири 
групи, притежаващи съответно световно, национално, местно или ин-

резултат и от преките ми наблюдения върху фондовата работа на част от съвременните 
български музеи, както и от общуването ми с действащи музейни специалисти в 
страната. По моя преценка, визираната тенденция е по-скоро позитивна, тъй като 
музейните фондове са публична реалия, която подлежи на безсрочно опазване 
и колкото по-детайлни, устойчиви и еднозначни са правилата и процедурите в 
тази област, толкова по-надеждни са усилията за съхраняване и (пре)предаване на 
следващите поколения на националното ни движимо наследство. Тя се доказва дори 
и от бегло сравнение между правилата за формиране и управление на музейните 
фондове, лансирани през 1958 г. и действащите към момента норми. Вж.: Наредба 
№ Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. 
Издадена от министъра на културата. // www.lex.bg <30.12.2018> (Naredba № N-6 ot 
11 dekemvri 2009 g. za formirane i upravlenie na muzeynite fondove. Izdadena ot ministara 
na kulturata. // www.lex.bg <30.12.2018>).

8 Инструкция за държавна регистрация на музейните фондове. – Известия 
на Президиума на Народното събрание [Държавен вестник], бр. 92 от 18 ноември 
1958, с. 5. (Instruktsiya za darzhavna registratsiya na muzeynite fondove. – Izvestiya na 
Prezidiuma na Narodnoto sabranie [Darzhaven vestnik], br. 92 ot 18 noemvri 1958, s. 5).
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формативно значение („паметници за сведение“)9. Първата корекция 
на ЗПКМ, осъществена през 1973 г.10, изважда от обхвата на споме-
натата класификация музейните ценности, за които е върнат наложе-
ният в края на 50-те години модел на отчитане и систематизиране. По 
този модел веществените паметници с музейна стойност се вписват в 
основния фонд на съответния музей, а притежаващите най-високо ес-
тетическо и научно значение подлежат на вторична регистрация като 
национални ценности. Описаният модел е закрепен законодателно в 
Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на култу-
рата (НООДПК)11, влязла в сила на 1 януари 1974 г. и отменила Ин-
струкцията за държавна регистрация на музейните фондове от 1958 г. 
Текстовете в чл. 26, 27, 28, 29 и 30 от споменатата Наредба регулират 
статута на държавния музеен фонд, като посочват принципите на ком-
плектуването му и правилата за обгрижване и регистриране на включе-
ните в него паметници. Режимът за тяхното опазване е по-строг от този 
за предметите в другите части на музейните фондове. Не са предвиде-
ни промени на местонахождението им – те си остават в институциите, 
в чиито основни фондове са вписани. Не е променена съществено и де-
финицията на предметите, подлежащи на приобщаване към Държавния 
музеен фонд. В чл. 26 на НООДПК е формулирано правилото, че спе-
циален статут на общодържавна ценност получават „музейните пред-

9 Държавен вестник, бр. 29 от 11 април 1969, с. 1 – 3. (Darzhaven vestnik, br. 29 
ot 11 april 1969, s. 1 – 3).

10 Държавен вестник, бр. 29 от 10 април 1973, с. 2. (Darzhaven vestnik, br. 29 ot 
10 april 1973, s. 2).

11 Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата 
(НООДПК) не е публикувана в „Държавен вестник“. Това е практика, прилагана 
частично с наредби, издадени от отделни министерства, преди 1989 г. Това е акт с 
относително дълъг период на действие – от 1 януари 1974 г. до 11 декември 2009 г., 
като през целия този период не е била променяна и допълвана, независимо от 
радикалните и многократни промени на Закона за културното наследство. Доскоро 
текстът беше достъпен в Интернет сайта на Министерство на културата, но след 
като въпросната Наредба беше отменена, възможностите за електронен достъп до 
съдържанието ѝ намаляха. Към момента на завършването на този текст Наредбата за 
отчитане и опазване на движимите паметници на културата от 1974 г. е базирана само 
на едно от познатите ми места в Глобалната мрежа – на правния сайт СИЕЛА – www.
ciela.net <23.12.2018>. Категорично съм убедена, че този документ заема важно място 
в историята на музейното дело в България и независимо, че не е актуален, трябва да 
влезе в официалните електронни бази данни, свързани с управлението на музейната 
система в страната. Също така смятам, че НООДПК трябва да се проучи по-подробно 
с оглед прилагането ѝ и в контекста на развитието на музейните дейности през трите 
десетилетия и половина, когато тя действа. 
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мети от основния фонд на музеите и на художествените галерии, които 
имат голямо научно и историческо значение, високохудожествена или 
материална стойност“. Комплектуването на държавния музеен фонд е 
вменено като функция на най-висшестоящия принципал на музейната 
дейност тогава – Комитета за култура. 

Въпреки ясните формулировки и императивните постановления 
на ЗПКМ и на НООДПК, до края на епохата на държавния социали-
зъм, държавният музеен фонд не се създава като фактическа реалност. 
Частичните инициативи в тази област на музеи и отделни екипи на цен-
тралните ведомства, отговарящи за културата в страната, се свеждат до 
съставяне на списъци с отделни паметници и до тяхното обвързване 
със съответни популяризаторски и изследователски прояви. Същинска-
та идея на законодателя за конструиране на обозрима база данни с най-
ценните артефакти, принадлежащи към българския културен контекст, 
остава нереализирана. Описаното положение се запазва непроменено и 
до настоящия момент, като междувременно в законодателството, отна-
сящо се до културно-историческото наследство, настъпиха съществени 
промени, свързани най-вече със структурата и управлението на музей-
ните дейности и с либерализиране възможностите за частна инициати-
ва и в този деликатен социален сектор. 

От 1 януари 2005 г. влиза в сила законодателен текст, според кой-
то движимите паметници, влизащи в категорията национално богат-
ство12, се включват в Национален музеен фонд. В чл. 26 от ЗПКМ е 

12 Въвеждането на категорията паметници, представляващи национално 
богатство, облекчава работата на специалистите при йерархизирането на музей-
ните ценности. Легалната дефиниция на въпросната категория е добавена в §2 от 
Допълнителните разпоредби на ЗПКМ при промяната, влязла в сила от 1 януари 
2005 г. Тази дефиниция е много близка до аналогични текстове от предходни акто-
ве, уреждащи визираната материя: „По смисъла на този закон движими паметници 
на културата – национално богатство, са движимите паметници на културата, които 
са с най-голяма научна и културна стойност и представляват значителен интерес 
за националното наследство от историческа, художествена или археологическа 
гледна точка.“ Очевидната приемственост в дефинирането на критериите, по 
които се открояват музейните ценности с най-висока значимост, е добър знак 
за яснота на управляващите и на колегията относно методиката за създаване на 
национална база данни за уникатите и шедьоврите на българската художествена и 
историческа традиция. Консенсусът по теоретичната страна на проблема обаче през 
последния половин век очевидно не се е превърнал в предпоставка за създаването 
на общонационално депо с данни за споменатата група паметници. По всичко 
личи, че тласъкът за практическата реализация на този проект трябва да се даде 
от целенасочени и амбициозни управленски инициативи, чрез които да се създаде 
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записано, че „статутът на Фонда се определя от министъра на култура-
та, а регистърът му се води от Националния център за музеи, галерии 
и изобразителни изкуства“. Същественото в случая е, че за пръв път 
в съвременната история на България концепцията за създаване и под-
държане национален регистър на художествени и музейни ценности с 
характер на уникати и шедьоври е обект на регулиране от закон, а не от 
подзаконов нормативен акт. Споменатото обстоятелство по(дс)казва, че 
управленският елит има съзнание за постъпателно нарастващата роля 
на културното наследство в системите, поддържащи устойчивостта 
на обществените отношения. При все това до отмяната на ЗПКМ през 
2009 г. отново не са предприети реални стъпки за по-детайлното регла-
ментиране и фактическо конструиране на националния музеен фонд и 
на свързания с него регистър на паметниците на културата, предста-
вляващи национално богатство. По отношение на този период, бихме 
могли да приемем, че е наличен обективен мотив за изоставане в прид-
вижването на въпроса – от 2000 до 2009 г. бяха осъществени значими 
трансформации в структурата на опазване на движимото и недвижимо 
културно наследство, които доведоха до по-плътното му хармонизира-
не с европейския културен пейзаж. Създадоха се и по-надеждни модели 
на управление на процесите на национално и регионално ниво. Ста-
билизираха се структурите на националните, регионални и общински 
музеи.

Съвременно състояние
Законът за културното наследство (ЗКН), влязъл в сила през 

2009 г., задава актуалната правна рамка на третирания социален сег-
мент. Чл. 34 на ЗКН постановява следното: „Музеите формират осно-
вен, обменен и научно-спомагателен фонд. Движимите културни цен-
ности – национално богатство, формират Национален музеен фонд.“ 
С висока степен на прецизност е формулиран и стандарт за иденти-
фикация на културни ценности национално богатство. Чл. 54 на ЗКН 
има следното съдържание: „(1) Според научната и културната стойност 
движимите културни ценности могат да получат статут на национално 
богатство. (2) Национално богатство е културна ценност с изключител-
но значение за науката, културата, природата или техническия прогрес, 

мотивация на музейните специалисти да идентифицират и регистрират по единен 
модел всички движими културни ценности, представляващи национално богатство, 
включени във фондовете на музейните институции в страната. 
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чието разрушаване, повреждане или погиване е непоправима загуба за 
обществото и която отговаря на поне един от следните критерии: 1. да 
представлява единствен, най-характерен или рядък пример за човешка 
дейност или творчество за периода, от който произхожда; 2. да е с до-
казана автентичност и да има висока научна и художествена стойност; 
3. да е свързана или да представлява свидетелство за идеи, вярвания, 
събития или изтъкнати личности, които са имали решаващо значение 
за развитието на обществото.“ 

Трите индикатора за подбор на ценностите с характеристика на-
ционално богатство не са нововъведение в законодателството ни. Те 
пре(формулират), с обновената терминология, правилата, по които през 
предходните пет десетилетия са подбирани веществени ценности, про-
изведения на изкуството, книжовни образци и визуални материали, за 
да бъдат включени в корпуса на най-значимите елементи на културното 
ни наследство. Относителна новост в нормата от 2009 г. е възможността 
за идентифициране като национално богатство на ценности, свързани с 
исторически личности, съхранявани предимно в мемориалните ни му-
зеи13. Този подход е изключително полезен с оглед опазване и популя-
ризиране на уникатите, съхранявани в музеите, свързани с паметта на 
забележителните ни общественици и творци. Един пример: Цигулката, 
на която е преподавал музика и с която е композирал възрожденският 
деец Добри Войников (1833 – 1878), е продукт на масово производство 
на тогавашна виенска фабрика. Сама по себе си тя няма висока култур-
на стойност, но поставена в контекста на българската култура от XIX 
век може да носи всички основни белези на национално богатство – и 
поради свързаността си със своя именит собственик, и поради реша-
ващата си роля за развитието на българската музикална култура през 
третата четвърт на XIX век14. 

Процедурите за идентификация, регистрация и опазване на кул-
турните ценности национално богатство също са регламентирани де-

13 Бонева, В. Комплектуване и документиране фондовете на мемориалните 
музеи в България. // Музеи и колекции. Сборник с доклади и съобщения от Национална 
конференция «Музеи и колекции», 2015 г. Смолян: Регионален исторически музей – 
Смолян, 2016, 81 – 88. (Boneva, V. Komplektuvane i dokumentirane fondovete na 
memorialnite muzei v Balgariya. // Muzei i kolektsii. Sbornik s dokladi i saobshteniya ot 
Natsionalna konferentsiya „Muzei i kolektsii“, 2015 g. Smolyan: Regionalen istoricheski 
muzey – Smolyan, 2016, 81 – 88).

14 Бойчева. К. Будител на народната гордост [Добри Войников]. София: 
Фондация «Земята и хората», 2012. (Boycheva. K. Buditel na narodnata gordost [Dobri 
Voynikov]. Sofiya: Fondatsiya „Zemyata i horata“, 2012).
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тайлно – в специалния закон и в наредбата за формиране и управление 
на музейните фондове. Постановено е, че институциите, които имат 
право да идентифицират културни ценности15, осъществяват тази ви-
сокоспециализирана дейност чрез експертни комисии, назначени със 
заповед на директора. Удостоверявайки дали дадена вещ притежава 
или не притежава качествата на културна ценност, експертната комисия 
може да констатира, че предоставената за идентификация (от инсти-
туцията или от друг държател или собственик) вещ отговаря на изис-
кванията за национално богатство. В този случай се съставя експертно 
заключение с мотивирано заключение за предоставяне статут на на-
ционално богатство. В седемдневен срок от съставянето на експертно-
то заключение директорът на музея, назначил комисията, е длъжен да 
направи предложение до министъра на културата за вземане на окон-
чателно решение по експертизата. Визираното решение е правомощие 
на Специализирания експертен съвет по недвижимо културно наслед-
ство към министъра на културата, който е длъжен да се произнесе в 
тримесечен срок. Експертното заключение се подписва от министъра 
и се предоставя на музея, в чиито фонд е културната ценност или на 
собственика/държателя на ценността16. Последната стъпка в тази от-
носително сложна идентификационна процедура е свързана със задъл-
жително вписване в регистъра на движимите културни ценности със 
статут национално богатство, чието водене и поддържане и в преро-
гативите на Министерството на културата. Така културната ценност 
става част от Националния музеен фонд и опазването ѝ се превръща в 
приоритет не само на институцията държател или на собственика, но 
на цялото общество – в лицето на отговорните за обгрижването на ис-
торическото и художественото ни богатство структури и организации. 

Законът и утвърдената в страната практика не допускат промяна 
на основната фондова принадлежност на ценностите от Националния 
музеен фонд. Напротив, двете последователни експертизи и вписване-
то в специализирания регистър закрепват по еднозначен, категоричен 
и прозрачен начин значимия за националната ни идентичност артефакт 

15 Към момента това са националните и регионални музеи. Вж.: Наредба 
№ Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на 
регистъра на движими културни ценности. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1. // www.
lex.bg <30.12.2018> (Naredba № N-3 ot 3 dekemvri 2009 g. za reda za izvarshvane na 
identifikatsiya i za vodene na registara na dvizhimi kulturni tsennosti. Prilozhenie № 1 kam 
chl. 8, al. 1. // www.lex.bg <30.12.2018>).

16 Чл. 98, 99 и 100 от Закона за културното наследство. // www.lex.bg <30.12.2018> 
(Chl. 98, 99 i 100 ot Zakona za kulturnoto nasledstvo. // www.lex.bg <30.12.2018>).
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към съответната колекция, създавайки възможности за активното му 
популяризиране, респективно – за популяризиране богатството на му-
зея или галерията. Посоченият подход има значение дори и за ценнос-
ти, които са предоставени за ползване от музеите, какъвто в масовия 
случай са иконите и църковната утвар, съставляващи важна част от 
експозициите на отделни институции на паметта, но не представлява-
щи държавна или общинска собственост, а собственост на българската 
православна църква. Например, широко популярният Специализиран 
музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна полага грижи за една 
от най-внушителните колекции от възрожденски икони на местни май-
стори. Емблематичните произведения на църковното изкуство са соб-
ственост на православната църква, но те са запомняща се част от посто-
янните експозиции на Тревненския музей, като повечето от тях имат ка-
чества на културни ценности национално богатство17. Богатство на гра-
да и музея, на църквата и обществото, на България. Всъщност, подобни 
ярки и магнетични образци на националната ни култура по естествен 
начин заличават границите между локалното и националното, (п)оста-
вяйки встрани от високата си смисловост въпросите за собствеността 
и за принадлежността си към една или друга колекция. Какъв по-ясен 
индикатор за принадлежност към категорията национално богатство!

Почти всяка една българска музейна институция има изграден 
публичен образ, в центъра на който стоят най-значимите уникати и най-
бляскавите съкровища, пазени в експозициите и в трезорите. В този 
контекст, регистрирането, осмислянето и популяризирането на ценно-
стите от Националния музеен фонд има отношение и към притегател-
ността на институциите на паметта. Не без съответстващо пристрастие 
ще си позволя само да откроя няколко конкретни случая, потвържда-
ващи описаната тенденция. Художествена галерия „Владимир Дими-
тров-Майстора“ в Кюстендил е национално и международно известна 
с респектиращата си колекция, включваща 1359 оригинални творби 
на своя именит патрон – един от най-ярките живописци на българския 
XX век18. Запазена марка на Варненския археологически музей е съ-

17 Цанева, Л. Зографи от Трявна. Варна: Издателство «Славена», 2013; 
Серафимова, Ем. Музей на иконата в Трявна. Варна: Издателство «Славена», 2017. 
(Tsaneva, L. Zografi ot Tryavna. Varna: Izdatelstvo „Slavena“, 2013; Serafimova, Em. 
Muzey na ikonata v Tryavna. Varna: Izdatelstvo „Slavena“, 2017).

18 Художествена галерия «Владимир Димитров – Майстора». Кюстендил. Каталог 
1959 – 1981. Т. 1. Владимир Димитров – Майстора. София: Български художник, 1982. 
(Hudozhestvena galeriya „Vladimir Dimitrov – Maystora“. Kyustendil. Katalog 1959 – 1981. 
T. 1. Vladimir Dimitrov – Maystora. Sofiya: Balgarski hudozhnik, 1982).
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кровището от халколитния некропол, което променя представите на 
учените за най-ранната история на човечеството и поставя Културата 
„Варна“ всред реперите на анализа на праисторическите цивилиза-
ции19. Аналогичен статус, но в контекста на националната ни култура, 
има ръкописният вариант на книгата на епископ Софроний Врачански 
„Кириакодрумион, сиреч Неделник“, принадлежащ към престижните 
колекции на Регионалния исторически музей в Шумен20. Всеки един от 
споменатите артефакти има характер на културна ценност национално 
богатство и подлежи на специална грижа – както от страна на институ-
цията държател, така и от страна на всички отговорни за опазването на 
културното ни наследство публични структури. 

Действащият от 2009 г. модел за идентификация и регистрация на 
движимите културни ценности национално богатство все още не е при-
ложен в пълнота. Част от музеите са направили съответстващи предло-
жения до министъра на културата за регистрация на отделни материали 
в Националния музеен фонд, но много малък процент от преписките 
са придвижени. Специализираният експертен съвет в Министерство-
то на културата не работи пълноценно, а прозрачността по отношение 
на състава, процедурите и решенията му на практика са нулеви21. Към 
визираното несъответствие с нормата и духа на съвременните практи-
ки по опазване на културното наследство би трябвало да прибавим и 
силно изоставащата работа по създаването и поддържането на Регис-
търа на движимите културни ценности национално богатство, който 
съществува на основание чл. 102 от ЗКН. Стриктно регламентираните 
процедури в чл. 21, 22 и 23 на Наредбата за извършване на идентифи-
кация и за водене на регистъра на движими културни ценности по отно-
шение на срокове, дигитални стандарти и отговорности не се съблюда-
ват. Към момента на завършване на този текст последното обновяване 

19 Ivan Iv., M. Avramova. Varna Necropolis: the Dawn of European civilization. 
Translator Svetla Tsaneva. Agato Publisher, 2000. 

20 Официален сайт на Регионален исторически музей – Шумен. Меню 
«Колекции», подменю «Старопечатни книги». // museum-shumen.eu <30.12.2018> 
(Ofitsialen sayt na Regionalen istoricheski muzey – Shumen. Menyu „Kolektsii“, podmenyu 
„Staropechatni knigi“. // museum-shumen.eu <30.12.2018>).

21 В случая се позовавам както на информация от институции, които обгрижват 
движими културни ценности национално богатство, така и на официалната 
информация на сайта на Министерството на културата, където страницата на 
Специализирания експертен съвет по движимо културно наследство е празна. Не е 
достъпна дори информация за състава на съвета, който по принцип е публичен орган 
и подлежи на периодично обновяване. // mc.government.bg <30.12.2018>
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на създадената през 2016 г. страница на Регистъра е с дата 3 февруари 
2017 г.22 Както изрично е записано в ЗКН и в цитираната по-горе Наред-
ба, вписването в Регистъра на Националния музеен фонд се извършва 
служебно по разпоредба на министъра на културата от изрично опра-
вомощени експерти. Пасивността на Министерството на културата по 
този ключов въпрос възпроизвежда вторична пасивност и в институци-
ите на паметта, които нямат мотив да работят върху идентификацията 
и обработката на данните за културните ценности с най-висок научен, 
естетически и обществен статус, принадлежащи към фондовете им. 

Необходими стъпки
Обективно погледнато сглобяването на базата данни с информа-

ция за движимите културни ценности национално богатство е сложна и 
обемна задача. След практически 60 годишно отлагане обаче началото 
трябва да се постави бързо, компетентно и отговорно, а първите стъпки 
подлежи да са инициирани от Министерството на културата чрез спе-
циализираната си администрация. Успоредно с това фондовите коми-
сии към музеите и галериите би трябвало да актуализират списъците с 
идентификационни данни на ценностите, които в предходни години и 
десетилетия са предлагани за регистрация в Държавния/Националния 
музеен фонд. Като градивен пример в случая може да се ползва напра-
веното от Държавна агенция „Архиви“, чиито експерти успяха да из-
градят национална архивна платформа и да публикуват информация за 
архивните материали с национално значение23. Нещо повече, платфор-
мата на Агенцията осигурява служебната комуникация между звената 
на държавните архиви, а това отваря врати и за движението на актуални 
електронни документи. Тя допуска регистрация и на документи, съхра-
нявани в музеи и галерии, притежаващи качествата национално богат-
ство или имащи важно значение за историята и културата на страната. 

22 Регистърът на Националния музеен фонд би трябвало да се поддържа на 
платформа, създадена за публичните регистри от Министерски съвет. На споменатата 
платформа е изградена съответната система, но както споменах в текста, няма 
публикувани данни. Няма и данни за работа в платформата след 3 февруари 2017 г. 
Налични са само имената на двете отговорни за дейността служителки – Валерия 
Димитрова (пенсионирана от края на 2017 г.) и Юлия Градинарска. // opendata.
government.bg <30.12.2018>

23 Вж. сайта на Държавна агенция «Архиви», меню «Редки и особено ценни 
документи». // archives.government.bg (Vzh. sayta na Darzhavna agentsiya „Arhivi“, 
menyu „Redki i osobeno tsenni dokumenti“. // archives.government.bg)
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Извън споменатото обстоятелство, трябва да се отбележи като положи-
телна стъпка и фактът, че стотици документи от Националния архивен 
фонд, притежаващи висока информационна и историческа стойност, са 
достъпни пълнотекстово и безплатно за Интернет потребителите. Така 
правилото, че културното ни богатство е обществено достояние, намира 
своето не само теоретично приложение, но и практическо въплъщение. 

Съществена пречка за създаването на предвидения в закона ана-
логичен регистър на Националния музеен фонд е огромното разноо-
бразие на движимите културни ценности на страната – по вид, форма, 
носител, собственост, начин на управление, и физическа (раз)положе-
ност в обекти, филиали, фондохранилища и експозиции. Представени-
те в Таблица №1 данни за фондовата наличност на българските инсти-
туции на паметта (музеи и галерии) към началото на 2018 г. е повече от 
показателна както за богатството на страната ни с културни ценности, 
така и за значимата хоризонтална дисперсираност на веществените ма-
териали, художествените творби и другите движими културни ценнос-
ти, обгрижвани от музейните екипи. В случая е съществено да се под-
чертае и видимият дисбаланс между големи музейни колекции в някои 
административни области (София, Велико Търново, Плевен, Пловдив, 
Шумен, Хасково) и неголемият брой на експертите, които обработват, 
опазват и популяризират фондовете. Макар и абстрактно, съотноше-
нието 7300 ценности на един експерт в български музей24 е повече от 
смущаващо. Констатираното съотношение не предполага нито възмож-
ност за задълбочено проучване, нито предпоставки за мащабни адми-
нистративни процедури, чрез които част от наличните към момента 
оригинални материали в основните и обменните фондове да се пред-
ложат за вписване в Националния музеен фонд. Не е за подценяване 
и обстоятелството, че трудът на музейните специалисти са заплатен 
изключително ниско, като в много от институциите през следващата 
година, когато минималната работна заплата ще бъде 560 лв, част от 
квалифицирания експертен състав ще получава възнаграждения над-
вишаващи с 10 – 20% минималната заплата, полагаща се обикновено на 
нискоквалифицирания персонал с неголям трудов стаж. 

Към пречките за създаване на Националния музеен фонд би тряб-
вало да добавим и субективните притеснения на част от музейните спе-
циалисти – особено в по-малките общински институции – обвързващи 
прозрачния общобългарски регистър на движимите културни ценности 

24 Получаващо се като разделим общият брой ценности на общият брой 
експерти. 
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със статут на национално богатство с хипотетичната перспектива за 
преместване на някои от тях в по-големи национални и/или регионални 
музеи. Макар и неоснователни към момента, тези притеснения се под-
силват и от традиционно затворения характер на музейните колекции, 
крепен от принципа за непрозрачност и (в много от случаите) недос-
тъпност на метаданните за специалисти, журналисти и за други инте-
ресуващи се от културното наследство граждани25. 

Таблица №1

Брой на движимите културни ценности  
в България към началото на 2018 г.26

Админист ра -
тивна област

Брой движими 
културни цен-
ности

Щатен персо-
нал в музеите 
и галериите

Експерти на 
щатна работа в 
музеите и гале-
риите

Благоевград 141869 91 39
Бургас 103666 125 42
Варна 171046 326 45
Велико Търново 306652 202 56
Видин 92907 40 21
Враца 140564 32 19
Габрово 617352 195 42
Добрич 240981 76 26
Кърджали 42682 40 13
Кюстендил 149725 85 24
Ловеч 131325 52 16
Монтана 133640 40 23
Пазарджик 192353 109 44

25 Петкова, Ст. Достъпът до архивни документи, съхранявани в музеите. 
Материали за размисъл. // Архивен преглед, 2006, кн. 3 – 4, с. 61 – 70. (Petkova, St. 
Dostapat do arhivni dokumenti, sahranyavani v muzeite. Materiali za razmisal. // Arhiven 
pregled, 2006, kn. 3 – 4, s. 61 – 70).

26 Данните са от официалния сайт на Националния статистически институт и 
носят дата 22 май 2018 г. Достъпни са в меню «Музеи», подменю «Музеи по обла-
сти». // www.nsi.bg [Посетен на 17 декември 2018.]
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Перник 56980 45 19
Плевен 404332 98 15
Пловдив 285436 196 67
Разград 124262 64 20
Русе 179726 64 26
Силистра 46076 46 19
Сливен 163721 96 33
Смолян 143635 40 19
София 83582 66 18
София (столица) 2578344 714 223
Стара Загора 290507 120 40
Търговище 81183 39 19
Хасково 188872 74 26
Шумен 204145 101 38
Ямбол 110659 48 17
Общо 7406222 3224 1009

В задълбочена археографска статия, посветена на колекцията 
„Кондики на еснафите в Пазарджик“, уредникът във възрожденския 
отдел на Пазарджишкия музей Пенка Николова представя данни за 
108-те музейни единици ръкописни книги от Възраждането, назовава-
ни с общото име кондики, които се съхраняват в поверения ѝ фонд27. 
Тази изключително представителна група записни (протоколни) книги 
на местните занаятчийски сдружения и обществени организации е не 
само малко известна в национален план, но и практически непроучена 
от гледна точка на стопанското, социално и културно развитие на бълга-
рите през последните десетилетия преди Освобождението от османска 
власт 1878/79 г. Обзорът на Пенка Николова показва, че 108-те кондики 
съдържат стотици страници с автентични и надеждни записи, отнася-
щи се до стоки, цени, производства, имущества, дарения, обществени 
събития и още много други ключови елементи на възрожденското все-

27 Николова, П. Сбирката «Кондики на еснафите в Пазарджик» – документален 
източник за възрожденската история на града. // Годишник на Регионален исторически 
музей – Пазарджик. Том втори. Пазарджик, 2011, с. 186 – 191. (Nikolova, P. Sbirkata 
„Kondiki na esnafite v Pazardzhik“ – dokumentalen iztochnik za vazrozhdenskata istoriya na 
grada. // Godishnik na Regionalen istoricheski muzey – Pazardzhik. Tom vtori. Pazardzhik, 
2011, s. 186 – 191).
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кидневие. Констатирана е и непълноценната включеност на корпуса в 
системата на знанието ни за българското архивно наследство от епоха-
та. За съжаление, не е публикуван опис на ръкописните документи. Не 
са споменати и инвентарните номера на повечето от тях. Така, макар и 
оповестявайки наличието на визираните важни документи, авторката 
оставя другите специалисти в неведение за по-голямата част от налич-
ните в корпуса ръкописни материали. Подобна съдба споделят ръкопи-
сите от Възраждането, съхранени и в други музеи – Велико Търново, 
Копривщица, Шумен, Котел, Пловдив, Казанлък. Практически всички 
документи от споменатата група могат да се идентифицират като на-
ционално богатство и би трябвало да бъдат част от Националния музе-
ен фонд. При коректното функциониране на регистъра на Фонда всеки 
специалист би трябвало да има свободен достъп до метаданните, а след 
подаване на съответно заявление – и до оригиналния документ. По този 
начин корпусът с възрожденски документи, съхранявани в българските 
музейни институции, ще придобие аналогичен статут с този на същите 
по произход и тип архивни материали, съхранявани в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в Държавна агенция „Архиви“ 
и в Българската академия на науките. 

Представената ситуация се отнася с пълна сила и за други части от 
колекциите на музеите, притежаващи високо научно, културно и/или ес-
тетическо значение. Големите обеми археологически и етнографски ма-
териали, които се съхраняват във фондохранилищата на институциите 
на паметта, са сравнително малко познати на специалисти извън щатния 
състав на съответния музей или специално занимаващи се със съответ-
ната тематика. По отношение произведенията на изкуството в художест-
вените галерии и музеите ситуацията е малко по-оптимистична, но като 
цяло неудовлетворителна. С оглед на това, създаването на регистър на 
Националния музеен фонд ще изведе най-важните за историята и кул-
турата артефакти от невидимия във видимия сегмент на публичността. 
Ще осигури надеждна и широка платформа за академични изследвания 
и любителски проучвания. Ще придаде по-голяма фактическа плътност 
на заложената в закона ценностна квалификация обществено достоя-
ние, отнасяща се до статуса на вещите и произведенията на изкуството, 
които са идентифицирани като културни ценности.

Нетърпящата отлагане дигитализация 
Създаването на регистъра на Националния музеен фонд по мое 

мнение би трябвало да е част от процеса на ускорено конструиране на 
националния музеен софтуер, в който да се положат метаданните за 
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движимите културни ценности. Както е известно, дигитализацията в 
споменатото направление закъснява, а това създава осезаеми пречки в 
текущата работа на българските музеи28. Нормативната основа в споме-
натото действие е заложена в Наредбата за формиране и управление на 
музейните фондове: „Научно обработените движими културни ценнос-
ти в основния и обменния фонд подлежат на електронна обработка по 
единен софтуер за управление на музейните фондове, одобрен от ми-
нистъра на културата.“ (Чл. 27 НФУМФ). И тъй като в експертните сре-
ди тече дебат по какъв начин да се конструира универсалната матрица 
за полагане на метаданните на българските музейни ценности в нацио-
налния регистър, за пореден път подчертавам, че ние имаме налична 
въпросната матрица и тя е в сила от 2010 г., когато е приета НФУМФ. 
Става дума за утвърдената тогава структура на научния паспорт, която 
е задължителна за научната обработка на информацията за всеки един 
артефакт (Таблица №2). Освен това споменатата структура е тествана 
през десетилетията и е установено, че тя осигурява максимално прос-
транно и коректно описание на отделните движими културни ценнос-
ти29. При наличието ѝ остава реализирането на техническата задача 
за създаване на националния софтуер, който да поеме метаданните за 
ценностите от основните и обменни фондове и да осигури надеждна 
експертна комуникация в музейната общност. В хода на този процес 

28 Сотирова, К. Дигитализация и виртуално експониране на движими култур-
ни ценности – културологичен, образователен и технологичен аспект. Дисертация за 
придобиване на образователната и научна степен доктор. Научен ръководител доц. 
д-р Георги Вълчев. Софийски университет Св. Климент Охридски, 2017. (Sotirova, 
K. Digitalizatsiya i virtualno eksponirane na dvizhimi kulturni tsennosti – kulturologichen, 
obrazovatelen i tehnologichen aspekt. Disertatsiya za pridobivane na obrazovatelnata i 
nauchna stepen doktor. Nauchen rakovoditel dots. d-r Georgi Valchev. Sofiyski universitet 
Sv. Kliment Ohridski, 2017).

29 По аналогичен начин са подходили колегите в Румъния, които поддържат 
онлайн база за дигитално експониране на движимите културни ценности на осно-
ва на информацията, включително и визуална, съхранена в научните паспорти на 
артефактите. Към всеки един запис е наличен файл с PDF копие на документа за 
националната значимост на артефакта, подписан от министъра на културата. Освен 
това платформата предлага широки възможности за вътрешни връзки между отдел-
ните ценности. Към момента е достъпна информация за 58020 музейни единици, от 
които с висока степен на ценност 31507. Формално погледнато, Румъния вече има 
своя национална база от данни за движимите културни ценности, която при това е 
широко отворена за публичен достъп, за извличане на информация, за цитиране и 
за други информационни и академични действия. Вж. Bunuri culturale mobile clasate 
în Patrimoniul Cultural Naţional/Mobile Cultural Objects Listed in the National Cultural 
Heritage. // clasate.cimec.ro <30.12.2018>
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по естествен начин ще се обособи базата от данни с най-значимите 
за националната ни идентичност артефакти, натоварени със статут на 
национално богатство. 

Таблица №2

Структура на научния паспорт за описание  
на културните ценности в основния  
и обменния фонд на музея30

1. наименование на музея;
2. наименование на отдела/сбирката;
3. наименование на движимата културна ценност;
4. броя на движимите културни ценности;
5. шифър и инвентарен номер;
6. снимка;
7. стар инвентарен номер;
8. акт за приемане – предаване на новопостъпили движими кул-

турни ценности;
9. номер на идентификационния протокол;
10. описание на движимата културна ценност (тегло, размери, 

материал, техника);
11. датировка;
12. състояние на движимата културна ценност;
13. историческа справка;
14. местонахождение;
15. предишен собственик;
16. номер на фотонегатива или дигиталния носител;

30 Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните 
фондове. // Държавен вестник, бр. 2 от 8 януари 2010. Тази структура е съгласувана с 
Декларацията на ИКОМ за принципите на музейната документация (CIDOC) и с пре-
поръките за музеен паспорт на ИКОМ. Вж. Цветана Кьосева. Управление на музея. 
София: Национален исторически музей, 2015, с. 72 – 74. (Naredba № N-6 ot 11.12.2009 
g. za formirane i upravlenie na muzeynite fondove. // Darzhaven vestnik, br. 2 ot 8 yanuari 
2010. Tazi struktura e saglasuvana s Deklaratsiyata na IKOM za printsipite na muzeynata 
dokumentatsiya (CIDOC) i s preporakite za muzeen pasport na IKOM. Vzh. Tsvetana 
Kyoseva. Upravlenie na muzeya. Sofiya: Natsionalen istoricheski muzey, 2015, s. 72 – 74).
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17. регистрационен номер в Националния музеен фонд;
18. местосъхранение;
19. библиографска справка;
20. научни публикации;
21. консервация и реставрация;
22. участия в изложби;
23. копия на движимата културна ценност;
24. акт за ликвидация;
25. трите имена, длъжност и подпис на лицето, съставило науч-

ния паспорт;
26. дата на съставяне на научния паспорт.

Неотложната необходимост от конструиране на визираната база от 
данни е свързана и с разрастващата се международна популярност на 
българското културно наследство. Както е добре известно, през 2014 г. 
чипровският килим беше включен с списъка на световното нематериал-
но наследство на ЮНЕСКО. Този престижен факт повиши интереса към 
изящните ни народни тъкани от Северозападна България. Знайно е, че 
основната колекция от чипровски килими се съхранява в Исторически 
музей – Чипровци, чийто екип прави много за разширяване знанието и 
позитивната оценка на визирания културен феномен31. Ангажираност-
та на ЮНЕСКО с опазването на българските традиции в изработването 
на художествени тъкани не отменя задължението на нашата държава да 
изпълнява вмененото ѝ от ЗКН задължение да поддържа регистъра на 
Националния музеен фонд, в който подлежи да бъдат вписани предста-
вителна част от килимите, съхранявани в Чипровския музей. 

По аналогичен начин би трябвало да се подходи с ценностите 
национално богатство в музеите и галериите в Казанлък, Исперих, 
Кюстендил, Варна, Русе, Велико Търново, Пловдив, София и всички 
останали населени места, които пазят късчета от културната, истори-
ческата и художествената съкровищница, завещана ни от нашите пред-
шественици. Защото опазването на културното наследство означава не 
само добре заключени фондохранилища, отлично оборудвани рестав-

31 Каменова-Борин, А. Чипровските килими. // Музеи и колекции. Сборник с 
доклади от Национална конференция «Музеи и колекции», 2015. Регионален исто-
рически музей – Смолян, 2016, 295 – 302. (Kamenova-Borin, A. Chiprovskite kilimi. // 
Muzei i kolektsii. Sbornik s dokladi ot Natsionalna konferentsiya „Muzei i kolektsii“, 2015. 
Regionalen istoricheski muzey – Smolyan, 2016, 295 – 302).
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рационни ателиета и смислени експозиции. Означава също опазване, 
систематициране и разпространение на (по)знанието за артефактите – 
и то с посредничеството на модерни технически способи и на интели-
гентни информационни системи. Създаването на Националния музеен 
фонд би било решаваща стъпка в споменатата насока. 
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ТРАКИЙСКО, АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО 
СЕЛИЩЕ ДО ДНЕШНИЯ ГРАД РАЗГРАД

Пепина Иванова

THRACIAN, ANCIENT AND MEDIEVAL SETTLEMENT 
NEAR THE NOWADAYS TOWN OF RAZGRAD

Pepina Ivanova

The area of the nowadays town of Razgrad has been inhabited since ancient times. 
There were Thracian, ancient and medieval settlement one after another in the area of 
Heatherlak near Razgrad. In the period Forth – First century BC there was a Thracian 
settlement. The first Roman fort was built on it, and then was build the late antique fortress 
Abritus (First – Forth century). Then a medieval fortification emerged. The development of 
the area continued until the end of the Fourteenth century. 

Землището на днешния град Разград е заселено от най-дълбока 
древност. Тук съществуват поселения от старокаменната, меднокамен-
ната и бронзова епоха. През I хил. пр. н. е. по тези земи живее тракий-
ското племе гети. Няма сигурни данни дали през ранножелязната епоха 
(XII – VI в. пр. н. е.) в района на дн. гр. Разград съществува тракийско 
селище, но напълно възможно към края на периода да е възникнало 
такова1. 

Със сигурност тракийско селище в местността „Хисарлъка“ съ-
ществува в периода IV – I в. пр. н. е. Района на днешния град Разград е 
включен в границите на голямото Одриско царство (V – IV в. пр. н. е.). 
Вероятно след неговото разпадане в средата на IV в. пр. н. е. тези земи 
са присъединени към Гетското царство, начело с царете Котела и Дро-
михет. Информация са съществуването на тракийско селище до дн. гр. 

1 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски селища 
в България. С. 2003, II, 112 – 113 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i 
rannovizantiiski selista v Balgaria. S. 2003, II, 112 – 113); А. Явашов. Разград. Неговото 
археологическо и историческо минало. С. 1930, I, 7 – 30 (A. Yavashov. Razgrad. 
Negovoto arsheologichesko i istorichesko minalo. S. 1930, I, 7 – 30).
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Разград се получава от неголям брой находки. При разкопки на голяма-
та перистилна сграда от късноантичната крепост Аbritus, на дълбочина 
4 м. са открити: тракийска керамика (две глинени съдчета) и монети: 
две бронзови монети на македонският цар Филип II (359 – 336 г. пр. 
н. е.) и една бронзова монета на гръцката колония Оdessos (Варна) от 
III – II в. пр. н. е. През 1953 г. е намерен посветителски надпис на ста-
рогръцки език в чест на бог Аполон, който е използван като настилка 
на трикорабна базилика построена в западната част на късноантичната 
крепост Аbritus. Надписът е изсечен по заповед на одрискят цар Реме-
талк II (19 – 26 г. от н. е.)2.

През IV в. пр. н. е. до днешния град Разград съществува тракий-
ско селище, за чието градоустройство не се знае нищо. Намерените две 
бронзови монети на македонския цар Филип II (359 – 336 г. пр. н. е.) 
дават основание да се предположи, че той преминава с войската си през 
селището. Селището вероятно е пострадало при келтското нашествие 
през III в. пр. н. е., но след това е възстановено. То поддържа търгов-
ски връзки с гръцките колонии по Северното българско Черноморие, за 
това говори и намерена бронзова монета от Оdessos (Варна) от III – II в. 
пр. н. е. През II – I в. пр. н. е. селището е част от Гетското и Одриско 
царства. При управлението на одриския цар Реметалк II (19 – 26 г. от 
н. е.) е в границите на неговата държава. В текста на намерения надпис 
на гръцки език се посочва, че той бил поставен по заповед на владетеля 
от управителя на областите Анхиало, Селетика и Рюзика – Аполоний3: 
„При царуването над траките на Реметалк, внук по баща на цар Котис и 
внук по майка на цар Реметалк, син на династа на траките Рескупорис, 
Аполоний, сина на Ептаикент, родом от Бизия, стратег на Анхиало, Се-
летика и Рюзика издигна жертвеника“. Има намерени още два подобни 
надписа, в които се споменава същото лице – Аполоний, посветени на 
бог Аполон, от гр. Бургас и гр. Виза (Турция).

Не се знае името на тракийското селище до днешния град гр. 
Разград. Според някои автори до започването на редовните археоло-
гически разкопки на местн. „Хисарлъка“ тук е поставян споменатия 
от гръцкият географ Клавдий Птолемей – град Даусдава. Езиковедите 
тълкуват името „Даусдава“ като „Вълчи град“. В потвърждение на това 
мнение А. Явашов, който пръв започва да изследва антични обекти в 

2 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус, 112 – 113 (Radoslavova, G., G. Dzanev. 
Abritus, 112 – 113). 

3 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус, 112 – 114 (Radoslavova, G., G. Dzanev. 
Abritus, 112 – 114).
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района, посочва две местности около Разград, които имат турски назва-
ния: Куртлуджа (на български език – Вълчищина), на 7 км. югозападно 
и Курткуюлар (на български език – Вълчите ями), 5 км. южно4. Тра-
кийското селище до днешния град Разград се оформя като търговско и 
кръстопътно селище с преобладаващо тракийско население. То е едно 
от градските центрове на Гетското царство. В края на I в. пр. н. е. рим-
ляните успяват да разгромят гетите и завладяват тракийското селище 
до днешния град Разград.

Върху руините на тракийското селище в местн. „Хисарлъка“ въз-
никва ранно римско укрепление Abritus – през I век5. Местността се 
намира в покрайнините на съвременния град Разград, до р. Бели Лом 
(приток на р. Русенски Лом). Представлява невисоко платовидно въз-
вишение с наклон от север на юг и от изток на запад. Римското сели-
ще се състояло от укрепен лагер и цивилни квартали (канаби) на площ 
около 70 – 80 дка. Лагерът е ограден с ров и вал (палисада). От ранното 
селище са проучени са следи от жилищни и стопански и е намерен раз-
нообразен археологически материал. Голям брой находки на римски, 
гръцки, тракийски и други божества, показват основните религиозни 
култове изповядвани в района в периода I – III век. Abritus (Разград) се 
намира в границите на провинция Долна Мизия. В надпис от III век 
се спомена, че Abritus има статут на кактел. В укрепения лагер рези-
дирали римски помощни части (кохорти), за което говорят намерени 
епиграфски паметници. От подобен паметник се разбира за същест-
вуване на цивилен квартал – канаби през II век. Районът е засегнат от 
нашествията на готите в средата III век. Край Abritus (Разград) става 
битка между римляни и готи, при която загива император Деций Траян 
(249 – 251 г.). Вероятно по време на тези събития укреплението е разру-
шено. Изказани са редица мнения относно името на римското селище и 
крепост. На базата на намерения епиграфски материал проф. Т. Иванов 
локализира тук крепостта Abritus.

След реформите на император Диоклециан (284 – 305 г.) Abritus 
(Разград) е включен в провинция Втора Мизия. В местн. “Хисарлъка“, 
в края на III и началото на IV в. е изградена късноантична крепост6. Тя 

4 Явашов, А. Разград, 77 и сл. (A. Yavashov. Razgrad, 77 sq).
5 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус, 110 – 116 (Radoslavova, G., G. Dzanev. 

Abritus, 110 – 116).
6 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус, 110 – 116, 128 – 141 (Radoslavova, G., G. 

Dzanev. Abritus, 110 – 116, 128 – 141); A. Явашов. Разград, с. 3 и сл. (A. Yavashov. 
Razgrad, p. 3 sq); Т. Иванов. Абритус. Римски кастел и ранновизантийски град в Долна 

Тракийско, антично и средновековно селище до днешния град Разград



164

има неправилна квадратна форма, с площ от 15 хектара. От юг и запад е 
оградена с ров, дълбок около 10 м. и широк 15 м. Неукрепените ѝ квар-
тали и некрополите заемат още толкова площ, което я прави значимо 
селище в този район.

За периода 1953 – 1976 г. е проучена цялостно укрепителната сис-
тема на римската крепост под ръководството на проф. Т. Иванов. Ма-
сивни крепостни стени, с дължина 1400 м., заграждат площ от 15 хекта-
ра, като тя има неправилна форма. През южната и западната крепостна 
стена има дълбок ров за защита. Крепостта има 4 порти, 35 кули и 9 
потерни. Укрепителната система на крепостта се характеризира с че-
тири типа издадени навън кули: ветрилообразни (ъглови), неправилна 
четириъгълна форма – четири, правоъгълни – две и „U“-образни (меж-
динни) – останалите кули. Разстоянието от крепостната стена между 
кулите се нарича куртина и е различно за отделните стени: най-голямо 
е на източната стена (между 40 и 80 м.), а най-малко – на южната стена 
(около 20 м.). Височината на крепостната стена от основата до върха, 
от външната страна, достига до 12 м. Основите на крепостните стени и 
кулите са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан и поста-
вени в жълтата пръст или върху скалистия терен. Те са вкопавани до 
1,50 м., а някъде, поради голямата денивелация – по-дълбоко. За да из-
държи тежестта на стената, ширината на основата достига до 3 – 3,50 м. 
Цокълът на кулите е изграден в „опус куадратум“, а супер-конструкци-
ята на кулите и куртините – в „опус имплектум“. В някои участъци на 
западната крепостна стена има пояси от няколко реда тухли, вървящи 
по външната страна на стената – явно по-късни поправки. Техниката 
„опус микстум“ е приложена единствено при пилони в кули №19 и 
№23 по южната крепостна стена. Ширината на супер-конструкцията 
на куртините е различна – средно 2,70 м., като най-широка е на южната 
крепостна стена – 2,85 м., а най–тясна – източната – 2,10 м. Портите са 
разположени по средата на крепостната стена, с изключение на източ-
ната, която, поради терена, е изместена към североизточната кула на 
крепостта. Южната порта е вдадена навътре в стената. Всички порти 
са фланкирани от „U-образни кули. До три от тях (без източната) има 
еднораменни стълби. Портите имат две врати: външна – падаща (ката-
ракта), и вътрешна – двукрила. Проходът е едноделен и с ширина меж-
ду 4,16 и 4,50 м. Пропугнакулумът при портите е с правоъгълна форма. 
В самите куртини, и в непосредствена близост до кулите, са разкрити 

Мизия. С. 1980, I, с. 5 и сл. (T. Ivanov. Abritus. Rimski kastel i rannovizantiiski grad v 
Dolna Mizia. S. 1980, I, p. 5 sq.).
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9 потерни, като само на южната стена те са пет. В самите крепостни 
стени са изградени напречно разположени отточни канали с правоъ-
гълна форма. Кулите са триетажни, с дървен покрив, покрит с кереми-
ди, голямо количество фрагменти, които са открити при проучването 
им. Крепостта вероятно е построена в началото на IV в. От портите 
започват двете главни улици (кардомаксимус и декуманомаксимус), 
които достигат градският площад (форум). Около него са разположени 
основните обществени сгради на крепостта. Пътни отсечки има и край 
крепостните стени.

При археологическите разкопки са проучени обществени, жи-
лищни и стопански сгради. Върху източната част на крепостта, на дъл-
бочина 0,90 м. от подовото ниво на най–късната сграда (перистилната), 
проф.Т.Иванов разкрива основите на две масивни

постройки и част от други две, разположени от двете страни на 
улицата, с посока запад-изток и ширина 5 м. (сгради I – IV). Сградите 
I – II са разположени в права, отделени от тесен пасаж. Срещу тях са 
изградени сгради III – IV. И четирите сгради имат правоъгълен план. 
Основите и стените на сградите са от ломени камъни на калова спойка, 
а отвън били измазани с хоросанов разтвор. Всяка от сградите се със-
тои от отделни помещения и има външен двор. Разгледаните сгради са 
изградени са през IV в. и са пострадали при нашествията на вестготите 
в края на века. 

Върху останките на споменатите по-горе четири сгради е постро-
ена друга, по-късна такава, със солиден градеж от ломени камъни, спо-
ени с хоросан (сграда V). Тя заема цялата площ на по-ранните сгради 
и излиза в северна и южна посока от техните очертания. Разкрити са 
части от северния зид, с посока изток-запад (проследена дължина 24 м. 
и ширина 0,90 м.) и части от източния зид, с посока север-юг (дължина 
32,25 м. и ширина 0,90 м.). Част от последния е използван за източна-
та крепида на перистилната сграда. Не е ясно за какво е служила тази 
сграда.

Самостоятелен обект представляват шестте помещения с право-
ъгълен план, разположени в права линия, в посока изток-запад, които 
опират в перистилната сграда (магазини – сграда VI). Между тях има 
вход, а пред тях – портик с колонада в йонийски стил. Те са изградени 
от варовикови камъни, споени с хоросан. Портикът е успореден на ули-
цата, с посока запад-изток, и е с дължина 41 м. и ширина 4,65 м. Кре-
пидата му е дълга 41 м., широка 1 м. и дълбока 1,50 м. Стилобатът на 
крепидата е покрит с добре изгладени правоъгълни плочи, върху които 
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стъпват базите на колоните, завършващи с йонийски капители. Порти-
кът има 15 колони, разстояние помежду им – над 2 м. Колоните са при-
крепени към базите чрез железен щифт, влизащ в отворите на базата и 
колоната, и споени с олово. Покривът е бил дървен, покрит с керемиди. 
Подът е направен от правоъгълни варовикови плочи. Непосредствено 
на север от портика са разположени в права линия шест помещения 
(магазини), с посока изток-запад и с вход по средата им. Те имат пра-
воъгълен план: дължина – 3,65 м., и ширина 4,85 – 5,30 м. Градежът на 
външното и вътрешно лице на зидовете е от добре издялани варовикови 
блокчета с пълнеж от камъни и хоросан. Дебелината им е 0,75 – 0,80 м., 
като преградите са по-тънки – 0,65 и 0,70 м. Затваряли са се с еднокри-
ла дървена врата с широчина 1,25 м. Само два от магазините имат вход 
и на север. Всеки от тях има по един прозорец на южната си стена. В 
една от стените е вторично употребен варовиков блок с релефно изо-
бражение на куче. Стените им са измазани с розова хоросанова мазилка 
с врязана украса, имитираща квадрова зидария. По средата на редицата 
от магазини има вход от две части: тесен – за пешеходци и широк – за 
товарни коли, затварящи се съответно с еднокрила и двукрила дървена 
врата. Входът между магазините води към помещение с правоъгълен 
план с размери 3,65 х 4,86 м. Подът е застлан с варовикови плочи. В 
северозападния ъгъл на помещението има зидан пиластър от камъни 
и бял хоросан, измазан отвън с розова хоросанова мазилка с врязана 
украса от правоъгълници.

Върху разгледаните пет по-ранни сгради е изградена перистилна 
сграда (сграда VII – наречена е така, защото по средата има двор с ко-
лонада от четирите му страни), приобщаваща архитектурно към себе 
си магазините и портика. Тя се намира на около 100 м. от северната и 
източната крепостна стена в източната част на крепостта. Разстоянието 
от югозападния ъгъл до геометричния център на крепостта е 60 м. Пла-
нът на сградата, заедно с приобщените магазини, е петоъгълен, като 
заема площ от 3000 кв. м. и е с размери: северната стена – 36,63 м.; 
южната – 41 м.; източната – 77,80 м. и западната – 70,65 м. Изградена е 
от добре обработени камъни, споени с хоросан. Стените в суперструк-
ция са изградени в „опус имплектум“, като тук хоросанът е примесен с 
натрошени тухли. Отвън и отвътре стените са измазани с фина розова 
хоросанова мазилка. Външната страна на стените има врязана украса, 
имитираща квадрова зидария. Това е най-голямата за времето си по-
стройка в крепостта. Тя се състои от три части: търговско-стопанска 
(в това число и шестте магазина, разположени в права линия с посока 
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запад-изток), перистилен двор и жилищна част. Към търговско-стопан-
ската част принадлежат шестте магазина с портика пред тях, правоъ-
гълно помещение между тях и шест стопански помещения, разположе-
ни около голям правоъгълен двор под открито небе (25 м. север-юг и 
12,5 м. запад-изток). От правоъгълното помещение между магазините 
се влиза в друго помещение със същата форма, чиято страна в север-
на посока е фланкирана от две колони с капители с формата на пресе-
чен конус, по-ниски от тези в перистилния двор. Входът е затварян с 
двукрилна врата. От двете страни на това помещение са разположени 
складовете към магазините, свързани функционално с два от тях. Пред 
стопанските постройки се намира голям двор, застлан с правоъгълни 
каменни плочи, наредени в успоредни редици, запазени в южната част. 
Той е заобиколен от четирите страни с колонада в йонийски стил, ши-
рока 3,20 м., с 21 колони, от които 17 са с височина 3,60 м., а ъгловите 
колони са по-високи с 0,30 м. На дългите стени има по 8 колони, на 
северната – 2, а на южната – 3. По стил тя прилича на тази с портика 
пред магазините, но строителната техника и стратиграфските наблюде-
ния говорят, че колонадата е по-ранна и вторично преизползвана тук. 
От западната и източната страна на двора са разположени две големи 
правоъгълни помещения, долепени на фуга с късите си южни стени, до 
северните стени на складовете на магазините. В едно от помещенията 
(това от запад) е разкрита кръгла пещ за печене на хляб, изградена от 
ломени камъни и кал. Същото съоръжение е намерено в едно от за-
падните помещения на жилищната част. Това са градежи от последния 
етап на съществуването на Абритус през VI в. Дворът е достъпен и от 
изток – тук има вход с две врати – тясна и широка. Този вход е флан-
киран от два пиластра, увенчани с коринтски капители. Пред него се 
оформя правоъгълно помещение, от което се излиза на двора, а север-
но от него е помещението за пазачите на сградата. Северната част на 
комплекса представлява жилището на собственика. То се състои от 9 
помещения, разположени симетрично около централното, завършващо 
с полукръгла апсида (дължина 20,19 м.). Надлъжните стени на цен-
тралното помещение са по-масивни от останалите (шир. 1,30 – 1,60 м.). 
Тази зала представлява приемната (таблиниум). Прозорците са били 
правоъгълни, фланкирани с малки колони и засводени. Стените били 
измазани отвътре с фина хоросанова замазка, украсена с разнообразни 
растителни мотиви, изпълнени с различни цветове. От двете страни на 
приемната се намират по четири помещения, които служели за спал-
ни, сервизни и складови помещения. От двете страни на апсидата има 
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две помещения с неправилен правоъгълен план, служещи вероятно за 
складове. В едното от помещенията, западно от апсидата, са намерени 
съдове и оръдия на труда от метал. Сградата е водоснабдена и канали-
зирана. Голямата перистилна сграда е построена е през V в. и въпреки 
разрушенията, просъществува до края на VI в.

На изток от перистилната сграда, покрай улицата, с посока север-
юг, се намират основите на две правоъгълни постройки (сгради VIII и 
IX), ориентирани с дългата си страна в посока изток-запад. Непосред-
ствено на запад от южния край на перистилната сграда, на 3 м. разстоя-
ние, са разкрити основите на друга голяма сграда с размери: северна 
стена с дължина 19,90 м. и ширина 2 м., а с апсидата 22,90 м.; източната 
стена с дължина 16,80 м. и ширина 1,15 м. и южната стена с дължи-
на 16,30 м. и ширина 0,80 м.(сграда X). Главната ѝ ос е изток-запад, 
а входът и е от запад. Стените ѝ са изградени в „опус микстум“ (с три 
реда тухли) и хоросан, примесен с натрошена тухла. Има десет поме-
щения – заедно с пристроените по-късно. Близо до апсидата е намерен 
каменен блок с издълбан върху него и оцветен в червено старохристи-
янски кръст. Малкото помещение (2 х 2 м.), построено в апсидата, явно 
е свързано с по-късно преустройство. Подовете и на двете помещения 
са застлани с големи варовикови плочи, с неправилна правоъгълна 
форма. От юг са разположени две големи помещения, които имат ото-
плителна инсталация – (хипокауст), изградена от колонки от квадратни 
тухли със страна 0,20 м., върху които е излят дебел хоросанов под, при-
месен с късчета печена тухла. Върху тази суспензура е положен подът 
на помещението. Отначало за префурниум е служел каналът в западния 
зид на помещение VIII, от ломени камъни и хоросан. Топлият въздух е 
минавал през помещенията, а пушекът е излизал през отвор в южната 
стена, който е служел за вход за ремонт на отоплителната инсталация. 
Вероятно тази постройка и добавените по-късно пристройки служат за 
баня.

На около 10 м. южно от западната порта и на 5 м. от западната кре-
постна стена е разположен хореума (сграда XI). Тя е ориентирана в по-
сока север-юг, успоредна на западната крепостна стена, и има размери: 
дължина – 56,25 м. и ширина – 20,20 м. Направена е от добре обработе-
ни правоъгълни каменни блокчета, споени с хоросанова спойка. Двете 
дълги стени имат по 13 контрафорса. Те са конструктивно свързани със 
стените и имат правоъгълна основа. Сградата има два входа: единият – 
на източната дълга стена, а другият – на северната къса, изградени от 
тухли, като по-късно северният е зазидан. Подът е постлан с различен 
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цвят и размери тухли с вдлъбната украса, положен върху пласт пясък и 
трамбована пръст. Покривът е двускатен, поддържан от два реда дърве-
ни стълбове и покрит с керемиди. Първоначално постройката е използ-
вана за склад за зърнени храни, а след това – за други цели. Сградата 
е изградена през IV в. и по-късно е преустройвана. Вътре в сградата и 
пред северната къса стена са открити фрагменти от зидове, изградени 
от камъни с калова спойка и кирпич, които са били засегнати от пожар.

Непосредствено на север от западната порта е построена голя-
ма сграда с правоъгълен план и размери: дължина – 34 м. и ширина 
17 м. (сграда XII). Тя също е изградена от добре оформени каменни 
блокчета, с правоъгълна форма, споени с хоросан. Състои се от три 
равни, тесни и издължени, помещения с правоъгълен план. Сградата е 
построена малко след хореума и вероятно служи също за склад. След 
разрушаването и не е използвана.

Покрай северната, южната и източната крепостна стена са откри-
ти основи на сгради, долепени до стените. Те са от ломени камъни на 
калов разтвор, а стените са от кирпич. Подовете на помещенията са по-
крити с глинена замазка, върху която са падали изгорели греди. В тях са 
открити фрагменти от керамика и най-вероятно те са строени през VI в.

В периода 1990 – 1993 г., южно от перистилната сграда, е проуче-
на малка двуделна жилищна сграда с външни размери: 16 м. (изток-за-
пад) и 8 м. (север-юг). Зидовете са с дебелина по 0,60 м. и са градени от 
ломени камъни с калова спойка, а във височина от кирпич, със същата 
ширина като тази на зидовете. Непосредствено през източната стена на 
сградата е установено съществуването на пристройка от паянтов гра-
деж – набити в терена колове и кирпичена конструкция. В нея и съсед-
ното източно помещение на самата сградата са намерени предмети от 
кост и железни сечива. В непосредствена близост до североизточения 
ъгъл на сградата е разположена яма за бъркане на хоросан. В сградата 
(по-точно в източната ѝ част и пристройката към нея) без съмнение е 
съществувала работилница за изработване на костни изделия. Открит 
е многоброен керамичен и нумизматичен материал, в това число 37 
бронзови монети.

Северозападно от тази сграда е установено наличието на друга, 
със сходен начин на градеж и с ориентация североизток–югозапад. 
Проучването ѝ е в начален стадий, като са намерени керамика и моне-
ти. В единственото разкрито до сега помещение са намерени керамич-
ни тежести за тъкачен стан. Успоредно с това са намерени голям брой 
железни сечива и инструменти с различно предназначение, а също и 
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битови предмети. В близост до южната крепостна стена са намерени 
също железни предмети и сечива. На малко разстояние – източно от 
работилницата за кост, е проучена металургична пещ с кръгла форма с 
диаметър 2 м. Пещта е отделена от работилницата с преграден зид от 
ломени камъни с калова спойка, с ширина 0,60 м,. и направление севе-
роизток-югозапад.

През периода 1992 – 1999 г. са проучени частично разрушенията 
на две, разположени една върху друга, късноантични сгради, в източна-
та част на кастела (под основите на християнски култов комплекс). От 
по-ранната сграда са намерени незначителни следи слой горели кирпи-
чени разрушения, които са с дебелина 0,20 – 0,30 м. В него са открити 
фрагменти, керамика и монети от IV в. 

Върху нейните развалини е издигната голяма жилищна сграда, 
ориентирана по основните посоки на света, която е частично проучена. 
Размерите на разкопания участък от нея са: ширина (запад-изток) – 35 м. 
и дължина (север-юг) – 50 м., а дебелината на стените е 0,60 – 0,65 м. Из-
градена е от обработени камъни, споени с хоросан, а във височина – от 
тухли (в източния участък) или от дървено – кирпична конструкция (в 
западния участък). В проучения източен сектор на сградата са открити 
фрагменти от хоросанова замазка с врязани хоризонтални линии – ими-
тация на квадров градеж по тухлени стени. От тук се разкрива каменен 
праг на врата, а зад него – плочник от преупотребени архитектруни 
елементи (база на колона, корниз и други). Непосредствено западно от 
плочника минава водопроводен канал с направление север-юг и шир. 
0,40 – 0,60 м. Керамичните водопроводни тръби са поставяни върху на-
стилка от квадратни тухли между два реда, забити „на ребро“ плочести 
камъни, покрити отгоре също с такива. В западната част са проучени, 
напълно или частично, четири верижно разположени помещения, кои-
то са с посока север–юг. Едно от тях е напълно затрупано от останки 
на рухналия при пожар горен етаж с паянтов градеж – кирпич, дървени 
греди, керемиди. В съседното помещение е разкрит частично граден в 
камъните подиум – подложка на поне два долиума. Във вътрешността 
на сградата е разкрит каменен плочник – настилка от открит вътрешен 
двор и неголямо помещение с градени от камък на калова спойка и об-
мазани с варовикова мазилка отвътре стени с шир. 0,60 – 0,65 м. Не е 
ясно дали в случая се касае за допълнително пристроявано помещение 
или първоначално различни участъци от сградата са градени с различ-
на техника от хоросан или кал – в зависимост от това дали съответни-
те зидове предназначени да носят натоварването на горен етаж. При 
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археологическите проучвания на тези обекти са намерени керамика, 
битови предмети, оръжия, монети от IV – VI в. В резултат на теренни 
обхождания и частични проучвания е установено, че около крепостта 
има четири некропола, разположени в четирите посоки на света около 
крепостта. В тях са проучени погребения от целия период на римската 
власт (I – VI в.). Късноантичната крепост Abritus (Разград) е унищожена 
в края на VI век при нашествията на славяни и авари. 

Върху руините на късноантичната крепост възниква ранносред-
новековно българско укрепление (VII – XI в.)7. То заема площ от 4 ха, 
като следи от него са намерени източно от проучената перистилна сгра-
да. В проучената площ са открити ранносредновековни жилища – зем-
лянки и наземни. Разкопани са 10 огнища и 2 пещи. Открити са сред-
новековна керамика, занаятчийски предмети, селскостопански сечива, 
накити, оръжия и т. н. Проучена е част от крепостната стена, загражда-
ла селище от към юг, с дължина 35 м. (изток-запад) и дебелина 1,30 м. 
Тя е изградена от ломени камъни, споени с жълта льосова пръст. Из-
ползвана е и част от античната крепостна стена. Вероятно височината 
на крепостната стена е около 3 м. Укрепената площ на средновековното 
селище е с квадратна форма, като то заема североизточната най-висока 
част на античната крепост. В източната част на средновековното сели-
ще е изследван голям манастирски комплекс от X век, с площ от 0,3 
ха. Той е изграден върху голяма късноантична сграда от IV – VI век. 
Централно място в комплекса заема трикорабна едноапсидна църква 
с размери 15х15 м., с притвор от запад. Запазени са следи от вътреш-
ната украса на църквата. В съседство са запазени основите на масивна 
сграда – широка 21 м и дълга 36 м. Вероятно този комплекс изпълнява 
функциите епископски център. При разкопките са намерени 11 златни 
монети на византийски императори от X век. В близост до църквата 
възникнал малък некропол, от който са проучени 10 погребения. Веро-
ятно крепостта е унищожена през XI век при печенежките нашествия. 
Средновековно селище просъществува и през периода XII – XIV век, 
като някои автори смятат, че то се е казвало Хръсград. 

В заключение може да се посочи, че на територията на днешния 
град Разград се забелязва една поселища приемственост през антична-
та и средновековна епоха, като селища съществуват едно върху други в 
местността „Хисарлъка“.

7 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус, 141 – 143 (Radoslavova, G., G. Dzanev. 
Abritus, 141 – 143).

Тракийско, антично и средновековно селище до днешния град Разград



172

Направеният обзор може да послужи в обучението по човекът и 
обществото за IV клас. Той би позволил за се разшири информация за 
родния край, съчетана с илюстративен материал. Знанията за миналото 
на страната ни, за историческото ѝ развитие, изграждат взаимосвърза-
ните полета на националната памет и на цивилизационното наследство. 
Познаването на миналото е предпоставка за осмисляне на настоящето 
и бъдещето. Чрез овладяване на историческите знания и умения, както 
и изграждането на способност у децата да се ориентират в разнообраз-
ните източници на историческа информация се постига разбиране за 
приемственост между последователно сменящите се типове цивилиза-
ции. Тези знания формират основите на чувството за национална при-
надлежност и помагат на малкия ученик да придобие знания за своето 
родословие и традиции. Всичко това води до формиране на едни от 
най-важните личностни качества – родолюбие и патриотизъм, благода-
рение на които сме убедени, че България ще пребъде.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В 
РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Данаил Петров

THE DISSEMINATION OF CHRISTIANITY IN THE 
REGION OF RAZGRAD

Danail Petrov

The region Razgrad is a district in the North East part of Bulgaria. Important roads 
from Hellenic and Roman times passed through the region and connected big city centers. 
The Christianity was imposed in the Ludogorie during the late Antiquity. The big city centers 
such as Abritus (Razgrad) became Episcopal centers. The name of Marcian, the bishop of 
Abritus, was mentioned in the written sources. 

Разградски регион се намира в Североизточна България и обхва-
ща западната част от историко-географската област Лудогорие. Тези 
земи са били заселени от дълбока древност. През I хил. пр. н. е. тук 
живеело тракийското племе гети, което създава и своя държава. 

През I век римляните покорили тракийските племена и изгради-
ли в техните земи провинциите Мизия, Тракия и Македония. Римската 
провинция Мизия е била създадена през 15 г. н. е. и обхващала север-
ната част на Древна Тракия. През 86 г. по стратегически съображения 
тази провинция е разделена на две – Горна и Долна Мизия. Разград-
ският край бил включен в границите на провинция Долна Мизия. След 
реформите на императорите Диоклециан (284 – 305 г.) и Константин I 
Велики (306 – 337 г.) Долна Мизия била преименувана във Втора Ми-
зия, като тя обхващала голяма част от Северна България. След разде-
лянето на Римската империя на две части – Източна и Западна, през 
395 г. днешните български земи били включени в нейния източен дял 
известен като Византия. 

С налагането на римската власт на Балканите новите завоеватели 
изградили в района солидна селищна и пътна мрежа. Тя съдействала 
не само за укрепването на новата власт, но и за разпространението на 
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римската култура и религия. На територията на Разградска област били 
изградени редица селища и крепости, върху съществуващи по-ранни 
тракийски селища при гр. Разград, с. Свещари и други. Чрез теренни 
обхождания, наблюдения и разкопки са описани селища и крепости от 
периода на римската власт по тези земи (I – VI в.). Такива са станци-
ята Пимаза, при античното селище до дн. с. Благоево; спомената от 
Клавдий Птоломей, антична крепост Даусдава, локализирана отначало 
при гр. Разград, а след това в местност Сборяново до с. Свещари; ан-
тичните селища при гр. Цар Калоян, с Осенец, с. Бели Лом, Разград-
ско и други1. Най-значим градски център в този район била крепостта 
Аbritus, локализирана до днешния град Разград2, в местността „Хисар-
лъка“. Тя е изградена на плато близо до р. Бели Лом. Заемала е площ 
от 15 дка. В периода I – III век Аbritus (Разград) се оформил като ук-
репен лагер, седалище на римска помощна част – кохорта. В близост 
до укрепения лагер се намирали цивилните квартали (канаби). През 
III век придобил статут на градски център (кастел). От IV век Аbritus 
(Разград) съществувал като късноантична крепост. В него са проучени 
обществени и частни сгради, култови съоръжения, улици, крепостните 
стени, с кули и порти и т. н. 

През територията на Разградска област преминавали трасета-
та три второстепенни пътни артерии, които са били част от римската 
пътна мрежа в тракийските земи. Те свързвали населените места по 

1 Миков, В. Локализиране на някои изчезнали антични и средновековни сели-
ща и крепости в България. – Археология, 1968, 4, 29 (Mikov, V. Lokalizirane na niakoi 
antichni i srednovekovni selisha i kreposti v Bulgaria. – Arheologiya, 1968, 4, 29); Стефанов, 
Й. Археологически паметници и история на проучвания от Исперихски район. С. 1997, 
155 – 157 (Stefanov, Y. Arheologicheski pametnitsi i istoriya na pouchvaniyata ot Isperihski 
rayon. S. 1997, 155 – 157); Маргос, A. Материали и изследвания за археологическата 
карта на Разградски окръг. Исторически музей Разград, II, инв. № 622/А, с. 75 – 78; 
173 – 186; 278 – 289 (Margos, A. Materiali i izsledvaniya za arheologicheskata karta na 
Razgradski okrag. Istoricheski muzey Razgrad, II, inv. № 622/A, s. 75 – 78, 173 – 186, 
278 – 289).

2 Радославова, Г., Дзанев, Г. Абритус. Римски и ранновизантийски селища 
в България. С. 2003, II, 110 – 148 (Radoslavova, G., Dzanev, G. Abritus. Rimski i 
rannovizantiiski selisha v Bulgaria. S. 2003, II, 110 – 148); Явашов, А. Разград. Неговото 
историческо и археологическо минало. С. 1930, I, 3 и сл. (Yavaschov, A. Razgrag. 
Negovoto istorichesko i arheologichesko minalo. S. 1930, I, 3 sl.); Иванов, T. Абритус. 
Римски кастел и ранновизантийски град в Долна Мизия. С. 1980, I, 5 и сл. (Ivanov, T. 
Abritus. Rimski kastel i rannovizantiyski grad v Dolna Miziya. S. 1980, I, 5 sq.); Иванов, 
T., Стоянов, С. Абритус. История и археология. Разград, 1985, 3 и сл. (Ivanov, Т., 
Stoianov, S. Abritus. Istoriya i arheologiya. Razgrad. 1985, 3 sl.).
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тези земи, както и района на Долен Дунав, със Северното Черномор-
ско крайбрежие и Южна България: Sexaginta Prista (Русе) – Abritus 
(Разград) – Marcianopolis (Девня) – Odessos (Варна); Durostorum (Си-
листра) – Abritus (Разград) – Nicopolis ad Istrum (с. Никюп, Велкотър-
новско); Transmariska (Тутракан) – Abritus (Разград) – Cabyle (Ямбол)3. 

С раждането на Римската империя в Древна Палестина възниква 
и се разпространява християнството. Въпреки че векове наред неговите 
последователи са били подложени на гонения от римските власти, то 
се разпространило сред широки слоеве от римското общество4. През 
313 г. с Миланският едикт християнството е било признато за равноп-
равна религия с останалите религиозни култове в Римската империя. 
На Първия вселенски събор, проведен в гр. Никея (Мала Азия), са били 
разработени каноните на вярата. В края на IV век християнството се ут-
върдило като официална религия в Римската империя. Християнството 
се разпространило и в Древна Тракия. На Балканите били създадени 
местни църкви още от апостол Павел в градовете Филипи, Верея и Со-
лун. През следващите векове възникнали и други църковни центрове в 
днешните български земи.

Проблемът с разпространението на християнството в Разградски 
регион е интересен, но не добре проучен. Причината е липсата на дос-
татъчно писмени извори по темата. За да се изясни въпросът, трябва 
да се разшири кръгът на разглеждания изворов материал като се до-
бави информацията от археологическите проучвания на селищната 
мрежа и намерените в тях находки от римската епоха. Няма никакви 
данни за проникването и разпространението на християнството по тези 
земи през първите векове на римската власт (I – III). Едва през IV век 
се открива такава информация по косвен начин. Крепостите и селища 
в областта били свързани с пътни артерии с най-големите градски цен-
трове в провинцията: Durostorum (Силистра), Marcianopolis (Девня) и 
Nicopolis ad Istrum (с. Никюп, Великотърновско)5. В писмените извори 

3 Петров, Д. Състояние на проучванията на римската пътна мрежа в българските 
земи. – Трудове на катедрите по История и Богословие. Шумен, 1997, I, 41 – 59 (Petrov, 
D. Sastoianie na prouchvaniyata na rimskata patna mrezha v balgarskite zemi. – Trudove 
na katerdrite po Istoriya i Bogoslovie. Shumen, 1997, I, 41 – 59); Петров, Д. Антични 
пътища в Лудогорието (IV в. пр. н. е. – VI в. от н. е.). Шумен, 2014, 1 – 32 (Petrov, D. 
Antichni patishta v Ludogorieto (IV v. pr. n. e. – VI v. ot n. e.). Shumen, 2014, 1 – 32).

4 История на България. С. 1979, I, 381 – 382 (Istoriya na Balgariya. S. 1979, I, 
381 – 382).

5 Извори за история на България. С. 1958, Гръцки извори за българската ис-
тория (ГИБИ) I, 33, 75, 655; С. 1960, Гръцки извори за българската история (ГИБИ) 
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има информация за разпространение на християнството в тези градове 
през IV век. Вероятно по това време чрез тях то проникнало в Разград-
ска област. На първо място трябва да се посочи важният градски център 
Durostorum (Силистра). От този град са двама извесни християнски мъ-
ченици. Първият е епископ Дазий, който заедно с шест римски войни-
ци е бил убит по времето на император Диоклециан (284 – 305 г.) и това 
събитие е описано в Деянията на Дазий. Вторият мъченик е Емилиян, 
който пострадал при управлението на император Юлиан (361 – 363 г.), 
като за него се споменава в произведението на Теодорит Критски и Па-
схална хроника. Друг значим градски център е Marcianopolis (Девня), 
от където са известни имената на няколко епископа на града от IV век. 
По времето на пребиваването на император Валент в града (60-те го-
дини на IV век) епископ е Домнин. Християнският писател Соломен в 
своята Църковна история споменава за друг марцианополски епископ 
от това време – Мартирий. Към тази група градове трябва да се добави 
и Nicopolis ad Istrum (Никюп, Великотърновско). В района още през 
348 г. се заселва със своето папство известният готски епископ Улфила, 
който превежда библията на готски език. Информация за тези събития 
ни дава Филосторий в своята Църковна история.

С изключение на късноантичната крепост Abritus (Разград) липс-
ват писмени и археологически данни за разпространението на хрис-
тиянството в останалите селища в Разградски регион. Освен писмени 
данни и археологическите проучвания на крепостта потвърждават мне-
нието, че тук се разпространява и налага християнската религия. 

През Късната античност (V – VI в.) крепостта Abritus (Разград)6 
се преврънала в епископски център, за което говорят два писмени из-
вори. На първо място това е посланието на Валериан, архиепископ на 
Marcianopolis (Девня), до източноримския император Лъв I от 457 г. В 
него са изброени подчинените му епископи в провинция Втора Мизия. 

III, 17 – 21, 71 – 72 (Izvori za istoriya na Balgariya. S. 1958, Gratski izvori za balgarskata 
istoriya GIBI – I, 33, 75, 655; S. 1960, Gratski izvori za balgarskata istoriya, GIBI – III, 
17 – 21, 71 – 72).

6 Радославова, Г., Дзанев, Г. Абритус, 112, 117 (Radoslavova, G., Dzanev, G. 
Abritus, 112, 117); Маркоv, K. Ересите в българските земи (IV – VI в.) и борбата с тях. – 
В: JUBILAEUS V, Сборник в чест на проф. М. Тачева. С. 2002, 264 – 271 (Markov, K. 
Eresite v balgarskite zemi IV – VI vek i borbata s tiah. – In: JUBILAEUS V, Sbornik v chest 
na prof. M. Tacheva. S. 2002, 264 – 271); Бешевлиев, В. Късноантичната и среднове-
ковна география на Североизточна България. – ИАИ, XXV, 1962, с. 5 (Beschevliev, V. 
Kasnoanticna i srednovekovna geografia na Severoiztochna Bulgaria. – IAI, XXV, 1962, p. 
5).
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На първо място сред тях е епископът на Abritus. Епископ Марциан упра-
влявал сравнително дълго своята катедра през V век, като се споменава 
и по време на църковния събор през 431 г., като поддръжник на цари-
градския патриарх Несторий – “Martianus episcopus civitatis Abriticae,

Marcillus episcopus civitatis Apiarensis,
Marcellus episcopus civitatis Nicopolos,
Petrus episcopus civitatis Novensis,
Monophilus episcopus civitatis Durostoros, 
Ditta – Dazza episcopus civitatis Odysse, Scytiae.“ -
„Марциан епископ на град Абритус,
Марцил епископ на град Апиария,
Марцел епископ на град Никополис,
Петър епископ на град Нове,
Монофил епископ на град Дуросторум,
Дитас епископ на град Одесос, Скития“.
Вторият писмен извор са Епархийски списъци от VIII век7, къде-

то Abritus (Разград) е посочена като епископски център, подчинен на 
епископа на Оdessos (Варна). 

Информацията по разглежданата проблематика може да се до-
пълни и от обектите и материалите, намерени при археологическите 
разкопки на крепостта, започнати от А. Явашов в края на XIX век и 
продължаващи до днес8. При археологическите проучвания на антич-
ната крепостта Abritus (Разград) са били открити основите на няколко 
сгради, за които се предполага, че изпълняват функциите на религиоз-
ни (християнски) храмове от през IV – VI век. На 60 м североизточно от 
Западната порта са разкрити основите на трикорабна християнска бази-
лика, ориентирана изток-запад, чийто притвор е разделен на три поме-
щения, които съответстват на трите кораба (сграда XIII). На нея попа-
да А. Явашов, който намерил вторично употребен надпис на латински 
език, с посвещение на бог Аполон от Valerius и Valentinus и предполага, 
че това е храм на този бог. След това тя е била проучвана от проф. Т. 
Иванов, като тук освен споменатия вече надпис е намерен и още един 

7 Извори за историята на България. С., 1960, Гръцки изори за българската ис-
тория (ГИБИ) III – Епархийски списъци – 186 – 189, 190 – 196. (Izvori za istoriya na 
Balgariya. S. 1960, Gratski izvori za balgarskata istoriya, GIBI – III, Eparhiyski spisatsi, 
186 – 189, 190 – 196).

8 Радославова, Г., Дзанев, Г. Абритус, с. 132 (Radoslavova, G., Dzanev, G. 
Abritus, 132); Иванов, Т., Стоянов, С. Abritus, 39 – 40 (Ivanov, T., Stoyanov, S. Abritus, 
39 – 40).
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от времето на тракийския цар Реметалк II (19 – 26 г.). Външната ширина 
на сградата е 13,50 м, като е проучена полукръгла апсида срещу сред-
ния кораб на базиликата и варовиков реликвиарий (мощехранителни-
ца), без неговия похлупак, с издълбан кръст на късата страна, оцветен 
с червена боя. Северната и южната външна стена са били изградени от 
ломени камъни на хоросанова спойка и измазани с хоросанова мазил-
ка. Стените на страничните кораби са направени от квадратни тухли. 
Настилката на пода е също от тухли. В двора на базиликата през 1953 г. 
е била намерена мраморна плоча, със споменатия по-горе надпис на 
гръцки език от управлението на тракийския цар Реметалк II (19 – 26 г.), 
която вероятно е вторично използвана за подова настилка. Може да се 
предположи, че тя спадала към подгрупата на базиликите с удължен 
наос. Днес тя не е запазена, а се намира под завода за антибиотици в 
близост до днешната крепост. Край базиликата са били проучени и ня-
колко старохристиянски погребения.

През 1965 г. при проучването на куртина Е, непосредствено на 
изток от Северната порта, в пръста са били открити фрагменти от мра-
морна олтарна маса с дъговидно извита предна част. Върху предната 
страна на плочата са направени две фигури на лъвове, обърнати една 
към друга. В останалата част има кръгли вдлъбнатини. Вероятно те са 
принадлежали към разгледаната по-горе базилика. При проучването на 
голямата правоъгълна кула №19 са открити през 1975 г. множество на-
трошени мраморни тънки колонки, части от преградна олтарна маса и 
други, които може да са от някои старохристиянски храм в крепостта.

Непосредствено на запад от южния край на перистилната сгра-
да9, на 3 м. разстояние, са били разкрити основите на голяма сграда 
с размери: на северната стена – дължина 19,90 м. и ширина 2 м., а с 
апсидата – 22,90 м.; на източната стена с дължина 16,80 м. и ширина 
1,15 м. и на южната стена с дължина 16,30 м. и ширина 0,80 м. (сграда 
X). Главната ѝ ос е изток-запад, а входът и бил от запад. Стените ѝ са 
изградени в opus mixtus, от три реда тухли, споени с хоросан, приме-
сен с късчета червени тухли. Имало десет помещения заедно с прис-
троените по-късно. Входът ѝ от запад е с ширина 1,60 м. и от него се 
преминава последователно в три помещения, последното от което за-
вършвало с апсида. Размерите ѝ са: ширина 5,92 м. и дълбочина 2,10 м. 
в източния край. Малко правоъгълно помещение (2х2 м.), построено 

9 Радославова, Г., Дзанев, Г. Абритус, с. 132 (Radoslavova, G., Dzanev, G. 
Abritus, p. 132); Иванов, Т., Стоянов, С. Abritus, 31 – 34 (Ivanov, T., Stoyanov, S. 
Abritus, 31 – 34).
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вътре в апсидата, явно е свързано с по-късно преустройство. Подовете 
били застлани с големи варовикови плочи. До апсидата били изградени 
допълнителни помещения, за които се предполага, че са баня. Близо 
до апсидата е намерен каменен блок с паралелепипедна форма, издъл-
бан върху него и оцветен в червено старохристиянски кръст (отвесното 
рамо е по-дълго). Вероятно за определен период от време част от тази 
сграда – помещения №1 – 4 са изпълнявали функцията на еднокорабна 
църква, поради нуждата от подобни сгради през тази епоха. 

А. Явашов проучва в източната част на крепостта едноапсидна 
засводена църква с тройно разчленен притвор, като Н. Мавродинов я 
отнася към V век. Тя е била изградена от добре обработени камъни и 
тухли с хоросанова спойка10. Със същата сграда се занимават и коле-
гите от Разградския исторически музей, които проучват християнски 
култов комплекс от IX – X век, изграден върху основите на късноан-
тичната сграда. Тя може да се свърже с налагането на християнството 
в Средновековната българска държава след 864 г., като вероятно сред-
новековното селище до гр. Разград се оформя като епископски център. 
Напълно възможно спомената късноантична сграда да е представлява-
ла манастирския комплекс от епохата на Късната античност (V – VI). 
През V век крепостта Abritus (Разград) се превърнала в значим градски 
и църковен център. Внушителността на проучената постройката на-
вежда на мисълта, че вероятно тя е била епископско седалище. Може 
да се предположи, че този храм е бил изграден при възстановяването 
на крепостта след нашествията на вестготи в края на IV век и хуни (441 
и 447 г.). Манастирският комплекс е бил построен в средата на V век, 
от споменатият в изворите епископ на Abritus – Маркиан и функциони-
рал до края на VI век. Неговата значимост обяснява фактът, че градът 
се споменава като епископски център и през VIII век във византийски 
извори, макар и тези земи отдавна да са част от българската държава.

Освен храмовете са проучени и християнските погребения от пе-
риода на Късната античност. Погребалният обред е чрез трупополага-
не, като скелета е ориентиран изток-запад, с главата на запад, почти 
без гробен инвентар (освен накити – пръстени, гривни, а също и моне-
ти – Харонов обол). Такива погребения са били намерени в некропо-

10 Иванов, Т., Стоянов, С. Abritus, с. 40 (Ivanov, T., Stoyanov, S. Abritus, p. 
40); Явашов, А. Разград, 36 – 39 (Yavaschov, А. Razgrad, 36 – 39); Мавродинов, Н. 
Еднокорабната и кръстовидна църква по българските земи до края на XIV век. С. 
1931, 35, 54, 107, 142 (Mavrodinov, N. Ednokorabna i krastovidna tsarkva po balgarskite 
zemi do kraya na XIV vek. S. 1931, 35, 54, 107, 142).
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лите на крепостта и в близост до разгледаните по-горе църковни сгра-
ди. При някои от тях се срещали и надгробни паметници с латински 
надписи. Например старохристиянски надпис на жител на крепостта 
Abritus – “civitas Abritanorum“11, намерен при проучването на базилика-
та в крепостта. Най-значителен е бил некрополът около манастирския 
комплекс, около който са разкопани 12 християнски погребения.

На 21 септември 2004 г. при прокопаването на канал за полагане 
на кабел в района на източния некропол на Abritus (Разград), работници 
от БТК попаднали на каменен саркофаг. Това наложило неговото ава-
рийно проучване12. Теренът бил частна собственост и се обработвал. 
Източният могилен некропол на крепостта се намирал на около кило-
метър от нея, в местността „Мезарата“, на десния бряг на р. Бели Лом. 
В този район са откривани и следи от други каменни гробове. Откри-
тият погребален комплекс се намирал в неговата югоизточната част, на 
10 м. южно от пътя Разград – Шумен и на 800 м. източно от крепостта 
Alritus. Той е с непознато досега в България архитектурно-планово ре-
шение. Съставен е от следните съоръжения, свързани с изповядвания 
култ към мъртвите:

– Гробница с полуцилиндричен свод, ориентирана с дългите си 
оси по посока север-юг и външни размери – 5,60 х 2,80 м.;

– Основите на хероон с външни размери – 6,10 х 6,80 м., ограж-
дащ гробницата и изграден над нея, като гробницата е ситуирана в из-
точната му част;

– Варовиков саркофаг с двускатен покрив, разположен с дългите 
си оси по посока изток-запад и вграден в западната външна стена на 
гробницата, на нивото на основите ѝ – 2,85 м.;

– Долната част от коритото на варовиков саркофаг, ситуиран пред 
източния зид на хероона, на ниво свода на гробницата и разположен 
дължина в посока североизток- югозапад.

Гробницата е била вкопана изцяло в здравия терен на дълбочина 
2,85 м. Тя се състои от вход на южната страна, оформен като малък дро-
мос (коридор), с размери: дължина 1,12 м., ширина 0,60 м. и височина 

11 Иванов, Т., Стоянов, С. Abritus, с. 71 (Ivanov, T., Stoyanov, S. Abritus, p. 71).
12 Радославова, Г. Късноантичен погребален комплекс в източния некропол на 

Абритус. – Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник посветен на 150 
годишнината от неговото рождение. С. 2007, 54 – 60 (Radoslavova, G. Kasnoantichen 
pogrebalen kompleks v iztochniya nekropol na Abritus. – Izsledvaniya v pamet na akad. 
Ananie Yavashov. Sbornik posveten na 150 godishninata ot negovoto rozhdenie. S. 2007, 
54 – 60).
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0,70 м. и правоъгълна гробна камера с размери: 4,20 м. в посока север-
юг, 2,25 м. в посока изток-запад и височина 2,20 м. Основите на сте-
ните ѝ са на 0,17 м. под подовото ѝ ниво. Входът е бил разположен на 
1,30 м. западно от югоизточния външен ъгъл на гробницата и на 0,56 м. 
от нивото на нейните основи. Той е бил изграден в самия южен зид на 
хероона, като този зид представлявал фуга пред фасадата на гробни-
цата. Всъщност входът е бил оформен по ширината на този зид като 
малък дромос. Входът е ограничен от двете си надлъжни страни с вер-
тикално разположени варовикови плочи, затиснати от монолитен на-
пречен блок, поставен отгоре. Страниците, разположени на 0,60 м. над 
основите, са високи по 1,10 м., широки по 0,15 м. и издадена 0,24 см. 
пред фасадния ограден зид. Ширината на входа заедно с дебелината на 
страниците е била 1,00 м. В долната си част входът е зазидан от четири 
реда различни по-големина плоски камъни с дебелина варираща от 4 
до 10 см. Камъните са били споени със сиво-бял хоросан. Височината 
на тази зидария е била 0,50 м., като тя започвала на 0,20 м. под нивото 
на страниците. Над зидарията са били наредени няколко ломени ка-
мъни с различна големина, без спойка. Общо височината на входа със 
зазиждането отдолу е 1,30 м. Страниците стъпвали върху напречно по-
ставена плоча с размери: дължина 1,14 м., дебелина 0,22 м. на изток и 
0,10 м. на запад. Под тази плоча е била зидарията на основите на гроб-
ницата. Във вътрешната страна на страниците е бил издълбан по един 
надлъжен полуцилиндричен жлеб с ширина 7 см. и дълбочина 4 см., 
предназначен за затваряне на входа, вероятно с вертикално спускаща 
се врата. Чрез едно стъпало от вътрешната страна на дромоса, високо 
0,20 м., се влизало в гробната камера. Гробната камера е била покрита 
с полуцилиндричен свод и е изградена от ломени варовикови камъни 
с различна големина, споени със сиво-бял хоросан. Зенитът на свода 
е бил иззидан от седем реда надлъжно разположени червени тухли с 
размери: дължина 0,30 м. и дебелина 0,05 м. Сводът на гробницата е 
бил измазан със сиво-бял хоросан. В надлъжните стени на гробната ка-
мера на 1,00 м. над подовото ниво имало оформени пет ниши, отстоящи 
една от друга на разстояние от 0,70 до 0,90 м., с размери средно 0,14 х 
0,17 м., които вероятно служели за легла на поставяните при кофража 
греди. Стените на гробницата също са измазани със сиво-бял хоросан, 
така че да се вижда част от каменната зидария, която играе ролята на 
декоративен елемент. Подът е бил от хоросанова замазка, примесена с 
дребни камъни. Северната част от гробната камера е била покрита с го-
леми плочести камъни. Тук върху каменна подложка-подиум с размери 
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1,40 х 2,25 м. е бил положен вероятно дървен ковчег, за което може да се 
съди от откритите железни гвоздеи и остатъци от дърво по тях. В тази 
част на гробницата са били намерени човешки кости от шест индивида. 
Два от тях са били положени върху каменна подложка с глави на запад, 
а други два скелета са обърнати с глави на север. Гробницата е била 
ограбена вероятно още в древността. Пред входа и в нея са намерени 
редица предмети: глинени купи, част от стъклен съд, бронзови монети 
от императорите Констанций II (337 – 361 г.) и Теодосий II (408 – 450 г.), 
бронзови пръстени, обеци, коланна тока, златни мъниста и други пред-
мети. Гробницата е била вписана в източната страна на основите на 
почти квадратно помещение с размери: 6,10 х 6,80 м., изградено от ло-
мени камъни с хоросанова спойка. Източният зид на помещението е 
свързано конструктивно с гробницата и изпълнявало ролята на неин 
източен зид, което говори за едновременното им изграждане. Южният 
зид е бил на фуга пред фасадата на гробницата и в него е вдълбан дро-
мосът. Дебелината на зидовете на помещението е била 0,60 м. В южна-
та и северна половина на източния зид е била запазена част от един ред 
лицев градеж – обработени каменни квардри на хоросанова спойка. В 
средата му се очертавало пространство, което маркирало вход с ширина 
1,90 м. В хоросановата замазка на източния зид е била намерена брон-
зова монета от император Аврелиан (270 – 275 г.). Пространството меж-
ду свода на гробницата и източния зид на помещението е било запъл-
нено с дребни камъни, споени с хоросан, с цел да се изравни подовото 
ниво за изграждането на помещението. Заграденият периметър между 
западния зид на гробницата и западния зид на помещението е бил с 
размери: 2,70 м. север – юг и 4,60 м. изток запад. В западната страна на 
гробницата, на 0,40 м. северно от южния ограден зид, е била вграден 
с тясната си страна каменен саркофаг с двускатен покрив и акротерии. 
Саркофагът №1 е бил разбит още в древността, което личи по големия 
отвор в западната му страна. Гробната камера беше запълнена с пръст. 
На дълбочина 0,60 м., в северозападния ѝ ъгъл се намира струпване от 
човешки кости от първичното погребение. На дъното на саркофага се 
разкрива вторично погребение, извършено чрез трупополагане с глава 
на запад. Дължината на скелета е 1,54 м. и около него са били открити 
дребни предмети. Саркофагът е с външни размери: дължина 2,25 м., 
ширина 0,90 м. и височина 1,00 м. Бил е покрит с каменен капак с раз-
мери: дължина 2,40 м.; ширина 0,64 м. и височина 0,60 м. В и около 
него са били намерени стъклени и глинени предмети и две бронзови 
монети от Септимий Север (193 – 211 г.) и Аркадий (395 – 408 г.). Източ-
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но от споменатия саркофаг са разкрити основите на втори – саркофаг 
№ 2. Дългите му страни са били ориентирани в посока югоизток-севе-
розапад. Варовиковият саркофаг е с външни размери: дължина 2,16 м. и 
ширина 1,04 м. Запазен е на височина от 0,15 до 0,36 м. В него са били 
запазени кости от 15 индивида. Около него са намерени глинена лампа, 
оловна тежест, бронзово огледало и други предмети, а също и монети от 
Констанций II (337 – 361 г.), Юлиан (361 – 363 г.), Хонорий (395 – 423 г.) 
и Теодосий II (408 – 450 г.). Вероятно проученият гробничен комплекс 
е бил свързан в един дълъг период от време с погребалните практики и 
култова обредност на крепостта Abritus (Разград). Този комплекс е бил 
използван многократно в периода II – VI век.

Във фонда на Шуменския регионален исторически музей постъп-
ва колективна находка от сребърен кръст, сребърна висулка и монета от 
император Анастасий I (491 – 518 г.), намерени в Разградско13. Интерес 
предизвиква кръстът, който е бил от ранновизантийската епоха и е един 
от малкото подобни предмети, намирани по нашите земи. Освен укра-
сата и начина на изработката си, той е уникален най-вече с литургич-
ния си надпис, изписан на гърба. Той има форма на латински кръст и е 
изработен от кръстовидни сребърни пластинки с деблина 0,04 см. Пър-
воначално са очертани и изрязани лицевата и обратната повърхност и 
към тях със сребърен припой са запоени предварително огънати под 
формата на кръст странични пластинки, широки 0,45 см. Прецизната 
изработка прави местата на спояване трудно забележими и единстве-
но при повреденото вертикалното кръстно рамо на лицевата повърх-
ност става ясно начина на неговото изготвяне. Размерите на кръста са: 
3,5 см. по вертикалното рамо, заедно с халката за окачване и 2,2 см. 
по хоризонталното рамо. И двете рамена се разширяват и завършват с 
извити навътре краища. Върху горното рамо е закрепена неподвижна 
халка за окачване (отчупена в предната си част), която е украсена с 
два надлъжни канелюра. Лицевата повърхност е декорирана с релефно 
вписан в средата на кръстните рамена кръст с разширяващи се краища, 
който е обхванат от срещащи се под ъгъл коси линии. На мястото на 
пресичането на кръстните рамена се намира гнездо (високо 0,6 см.) за 
инкрустация (камък или паста), която не е запазена. Цялата композиция 

13 Дончева, С. Към ранновизантийската металопластика по българските земи 
(Сребърен кръст с литургични формули от Разградско). – Изследвания в чест на акад. 
Анание Явашов. С. 2007, 63 – 66 (Doncheva, S. Kam rannovizantiyskata metaloplastika 
po balgarskite zemi. Srebaren krast s liturgichni formuli ot Razgradsko. – Izsledvaniya v 
pamet na akad. Ananie Yavaschov. S. 2007, 63 – 66).
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е заобиколена от тясна рамка. Обратната страна на кръста е изпълнена с 
надпис, като всяко рамо и кръстовище е гравирано с по една от буквите, 
оформящи литургичните формули – ΦΨC – ZΨH, т. е живот – светлина, 
като Ψ е в средата и е обща за двете думи. Между буквите и ъглите на 
рамената са вдълбани точки, които образуват различни фигури: в гор-
ната и долна част на вертикалното рамо – извита по контура на краищ-
ната линия от три точки, а между буквите – ромбове, оформящи кръст 
и линии от три точки. И тук, както и по лицевата повърхност, минава 
тънка рамка, следваща очертанията на формата на кръста. Това което 
предизвиква по-голям интерес е надписа върху кръста. По-голяма част 
от кръстовете-реликвиарии имали различни изображения и най-често 
това били главни персонажи от църковната йерархия. Обикновено на 
лицевата страна е бил изобразяван Христос, а на обратната Богородица. 
Популярно е било изобразяването и на различни светци, на растителни 
и геометрични мотиви.

В заключение трябва да се посочи, че на базата на разгледани-
те изворови данни може да се твърди със сигурност, че през Късната 
античност (IV – VI век) в Разградска област, като част от тракийските 
земи, се разпространява и налага християнската религия. Една от най-
значимите крепости в нея Абритус (Разград), се превърнала в епископ-
ски център.
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КРИМСКОТО ХАНСТВО И НАСЛЕДНИЦИТЕ  
НА СУЛТАНИТЕ ГЕРАИ В ШУМЕНСКО-

ПРЕСЛАВСКИЯ РАЙОН 
(ХVІІ – ХІХ В.)

Христо Стефанов

THE CRIMEA KHANATE AND THE HEIRS OF THE 
SULTANS GERAI IN THE SHUMEN-PRESLAV REGION

(17TH – 19TH CENTURY)
Hristo Stefanov

In this article I made an attempt to collect different pieces of lots of author’s works 
from different epochs, to make a clear image of the lives of the Varbitsa sultans – the Ger-
ays. Probably not all of the published works were used here. Let the collected data will be 
a starting point to a new researching in this direction – the Geray dynasty’s history – the 
successors of Genghis Khan.

През Късното средновековие за развитието на България голяма 
роля имат татаро-монголските племенни групи. В Северното Причер-
номорие, влизало векове наред в границите на българската държава, 
се обособява като държавно образование Кримското ханство. Неговата 
династия – тази на Гераите, е свързана по-късно с историята на поробе-
на тогава България и по-конкретно – с Шуменско-Преславския регион. 
Освен това тя има първостепенна роля и в отношенията между Русия 
и Турция.

Родословното дърво на Гераите, като династия на татарските 
владетели на Крим от ХV в. до края на ХVІІІ в., води началото си от 
прочутия монголо-татарски завоевател Чингис хан, роден през 1155 г.1, 
поради което в световната литература често ги наричат „чингизиди“. 

1  Владимирцев, В. Я. Чингис хан. М., 1922; Кычанов, Е. И. Жизнь Темуч-
жина, домавшего докоить мир. М., 1973. (Vladimirtsev, V. Ya. Chingis han. M., 1922; 
Kaychanov, E. I. Zhizny Temuchzhina, domavshego dokoity mir. M., 1973.)
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Родовата верига на Гераите върви от първородния син на Чингис хан 
Джочи и внука му Ток-Темир до Туй-ходжа-оглан, една от пра-правнуч-
ките на Чингис хан след 4 – 5 поколения и дъщеря на също знаменития 
ръководител на татарската Златна орда Токтамиш хан, известен като 
съюзник на Тамерлан, и на съпругата му, чингизидка по произход.

На историческата сцена Кримското ханство на Гераите се появява 
през 1427 г., когато един от потомците на Чингис хан застанал начело 
на установилите се на Кримския полуостров татари. За основател на 
династията на Гераите се счита Хаджи І Герай от рода на чингизидите, 
а династичното име Герай, произнасяно по руски Гирей, а на татаро-
монголски „Кирей“, означавало човек „достоен“, „заслужил“, „прите-
жаващ правата“. Що се отнася до титлата „султан“, с която са известни 
много от кримските Гераи, тя идва от Средна Азия (употребявана от 
узбеките) и имала значението „неуправляващ принц от владетелската 
династия“.2 

Връзката на Гераите с България започва от 1475 г., когато Крим-
ското ханство влиза в пределите на Османската империя. Османското 
правителство по всяко време можело да свали и да засели в поробена 
България който и да е татарски хан. Принудителните заселвания на та-
тарските ханове в България не било без перспектива. По всяко време 
султанът на Османската империя можел да върне хановете на власт. 
Това виждаме от списък в хронологичния ред на кримските ханове от 
династията Гераите. В България били заселвани, тук се раждали, оттук 
тръгвали да управляват с вероятността отново тук да бъдат върнати. От 
династията на Гераите в България има и такива, които Османската им-
перия поставяла на други ръководни длъжности в Крим, например за 
„калга“ и „нуредин“, (първи и втори) помощници на хана, за военачал-
ници и в администрацията. Ханската власт била наследствена; Висока-
та порта спазвала традицията хановете на Крим да бъдат непременно 
от династията на Гераите.  

През периода ХV – ХІХ в. в българските земи били заселени не 
само членовете на Герайската династия, но и значителни татарски маси. 
Различни са становищата на българските историци за годините на за-
селването им. П. Миятев посочва годината след поставянето на Крим-

2  Чолов, П. Кримските ханове и султани Гераи и България (ХV – ХІХ в.) – В: 
Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали). Т 5, Велико 
Търново, 1996, с. 246. (Сholov, P. Krimskite hanove i sultani Gerai i Balgariya (XV – 
XІX v.) – V: Balgarite v Severnoto Prichernomorie (izsledvaniya i materiali). T 5, Veliko 
Tarnovo, 1996, p. 246.)
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ското ханство под зависимостта на Османската империя, след 1475 г. и 
в края на ХVІ в.3 Симеон Табаков посочва, че идването на Гераите и та-
тарите в България е осъществено в края на ХVІІ век, особено по време 
на царуването на султан Мехмед ІV, както и след 1736 г.4 Според Георги 
Димитров татари от Крим с обща численост 300 000 души се пресели-
ли в България през 1783 г. и през 1859 г., след Кримската война още 
300 000 човека, като се заселили най-вече в Северна България, Доб-
руджа и по-малка част в Южна България.5 Татарски преселения има у 
нас и през 1770 г. – около 50 000 души, през 1780 г. – 2000 човека.6 В 
пътеписа на Ян Гнински от 1677 г. се разказва за 200 татарски села в 
Добруджа. По късно, през ХVІІІ век, след присъединяването на Крим-
ския полуостров към Русия през 1783 г., отделни татарски принцове се 
заселват около Сливен, Ямбол и Върбица (Герловото), според приви-
легиите, дадени им от османската власт. Най-големите преселения на 
татари датират от ХІХ в., след Руско-турските войни от 1806 – 1812 г. и 
1828 – 1829 г., както и след Кримската война (1853 – 1856 г.). 

В Шуменско-Преславския регион заселването на татарите е в 
следните населени места: с. Върбица, с. Миланово (Вели бей, Вели-
бегово, Владимирци), с. Крайгорица (Рахманлар, Абдул Рахманлар), с. 
Чернооково (Карагюзляр) – всички в Преславския район7, с. Ябланово 
(Алванлар) и с. Тича – в Котленския район, с. Кьолмен (Гълмен кьой) 
и с. Станянци (Дураджак) – Шуменския район, гр. Шумен, с. Моравка 
(Каратлар, Кара дърла) – Омуртагско.8 Със сигурност има и други, за 
които липсват документални данни, но стари названия на местности 
подсказват герайско присъствие и в тях. По волята на османската власт 

3  Миятев, П. Потомки крымских Гиреев и их господство в некаторых частях 
Болгарии в ХVІІ – ХІХ в. – В: Ученые записки института славяноведения. Т. ХVІ. 
М., с. 124. (Miyatev, P. Potomki kraymskih Gireev i ih gospodstvo v nekatorayh chastyah 
Bolgarii v ХVІІ – ХІХ v. – V: Uchenaye zapiski instituta slavyanovedeniya. T. ХVІ. M., p. 
124.)

4  Табаков, С. Опит за история на гр. Сливен. Т. І. 1986, с. 345, 354. (Tabakov, 
S. Opit za istoriya na gr. Sliven. T. І. 1986, p. 345, 354.)

5  Димитров, Г. Княжество България в историческо, географическо и етног-
рафско отношение. Ч. І. Пловдив, 1895, с. 124. (Dimitrov, G. Knyazhestvo Balgariya v 
istorichesko, geografichesko i etnografsko otnoshenie. Ch. І. Plovdiv, 1895, p. 124.)

6  Чолов, П. Кримските ханове и султани, с 247. (Cholov, P. Krimskite hanove i 
sultani, s 247.)

7  Груев, П. Върбишките султани. – Марица (Пловдив), 6, № 477, април 1883. 
(Gruev, P. Varbishkite sultani. – Maritsa (Plovdiv), 6, № 477, april 1883.)

8  Миятев, П. Потомки крымских Гиреев, 294 – 296. (Miyatev, P. Potomki 
kraymskih Gireev, 294 – 296.)
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кримските татарски ханове били настанявани най-вече в Преславския 
район на Северна България. Османската власт целяла Гераите винаги 
да са пред очите на властта и по близо до Цариград. Установено е, че 
те са били заселвани и в други населени с българи райони, в Източна и 
в Западна Тракия. Това е стратегически план на османското правител-
ство по-лесно да държат връзка с татарите в Крим и при нужда някои от 
тях бързо да бъдат отправяни натам, за да поемат властта като ханове.

Невъзможно е да се състави точна хронология на идването на 
Гераите в Шуменско – Преславския район и да се узнаят фактите за 
всичко сторено от тях в този район. Да проследим информацията за 
някои от Гераите, които били настанени в с. Върбица и в други селища 
в Преславско и Шуменско. Според етнографа Васил Маринов във Вър-
бица се заселил през 1677 г. Месюд Герай султан, който вероятно е бил 
калга на хан Селим Герай І9. Разглеждайки биографията на Селим Ге-
рай І, не откривам султан Месюд Герай да е калга или нуредин.10 През 
първото управление (1671 – 1678) Селим Герай І назначава калга своя 
брат Селемет Герай, а за нуредин своя доведен брат Сафу Герай. През 
второто си управление (1684 – 1691) Селим І назначава калга големия 
си син Девлет Герай, а за нуредин другия си син Азамат Герай. През 
третото си управление на Кримското ханство (1692 – 1699 г.) Селим Ге-
рай І назначава калга отново големия си син Девлет Герай, а за нуредин 
синът на хан Ислям ІІІ Герай – Шахин Герай. През време на четвъртото 
си управление на Крим Селим Герай І назначава за калга и нуредин 
своите синове Газ Герай и Каплан Герай. Може би е калга на брата на 
Селим Герай І Селемет Герай! Между върбишките султани Гераи се 
знаят имената на още един Мюсюд Герай (намирал се във Върбица през 
1768 г.), на Арслан Герай,  на трети Мюсюд Герай, по данни за 1741 г., 
на четвърти, Мюсюд Герай, споменаван през 1844 г., както и на султа-
ните Лютви Герай, Мехмед Чингиз Герай султан, Бехазир Герай султан, 
Саим Герай, Бахадир Герай.11 

Според бележития Възрожденец от Върбица Петър Златев Груев, 
който изследвал миналото на родния си град, Гераите са се заселили в 
Герловото и Върбица  през 1640 г., като за първи султан той посочва 
Бати Герай. По всяка вероятност става дума за Бахадур Герай Калагай, 

9  Маринов, В. Герловото. Областно географско изучаване. С., 1936, с. 296. 
(Marinov, V. Gerlovoto. Oblastno geografsko izuchavane. S., 1936, s. 296.)

10  https://ru.wikipedia.org/wiki/ Селим_І_Герай
11  Чолов, П. Кримските ханове и султани, с. 251. (Cholov, P. Krimskite hanove 

i sultani, s. 251.)
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който може би местното население е наричало Бати Герай, но е допус-
ната грешка. Бахадур Герай идва във Върбица след 1784 г., при баща 
си и двамата си братя. А тук вече е издигнал своя сарай Масуд Герай 
Калагай. Между другото трябва да отбележа, че със заселването си тук 
Гераите изисквали от местното население да ги нарича султани и ви-
наги към името си поставяли Калагай – титлата, която им осигурявала 
престола в Истанбул, ако прекъсне по мъжка линия рода на Османов-
ци. Редица документи потвърждават този факт, в това число султанска 
заповед от края на декември 1697 година, в която се изразява възмож-
ността12 „Кадията на Шумен да разреши на Кримския султан Гирай – 
наследник на Големите султани, да посети владените от него села в 
Шуменско, които били султански хасове“.13 

Йордан Йорданов споменава за заселването на Кримския хан 
Максут (Масуд или Месуд Герай), който се установил в Шумен и след 
обичайните почести във военния лагер получил един подарък, личен, 
от петнадесет хиляди пиастра, а за издръжка на съпровождащите го 
татари била отпусната сумата от тридесет и пет хиляди пиастра. Къде 
е изградил своя сарай в Шумен и дали въобще е строил такъв не ни 
е известно, но има предположение, че това е било някъде до Томбул 
джамия и стария  часовник, южно в подножието на Илчов баир. И днес 
там има останки от величествена за времето си сграда, в която се пред-
полага, че е живял Месуд Герай. Но това е само предположение. Знае се 
само, че той изгражда сарай във Върбица през 1776 година. 

Масуд Герай Калагай бил спахийски командир в Шумен и заемал 
тази служба по нареждане на Високата порта, като му се възлага да ох-
ранява Върбишкия проход и му се предоставят права, които определя-
ли и неговата относителна самостоятелност. Той имал право да събира 
данъците на този район, да поддържа малък въоръжен отряд и в случай 
да събира войска. На Месуд Герай първоначално били дадени за владе-
ние селата и прилежащите им землища Карагьозлар /Чернооково/, Ал-
ванлар /Ябланово/, Караатлар /Врани кон/, и с. Рахманлар /Крайгорци/. 
Бил определен годишен доход от 36 000 златни гроша и задължението 
султанът да участва в походите на Цариградския султан със свой въо-
ръжен отряд.  Неговият внук, който носел същото име – Месуд Герай, 
участвал в Кримската война през 1855 година на страната на Френския 

12  Йорданов, Й. История на гр. Върбица – В: Гераите. Ч. 2., 2006, с. 25. 
(Yordanov, Y. Istoriya na gr. Varbitsa – V: Geraite. Ch. 2., 2006, p. 25.)

13  Михайлов, Ст. За султаните и сарая на Върбица, кн., 23, 1960, с. 145. 
(Mihaylov, St. Za sultanite i saraya na Varbitsa, kn., 23, 1960, s. 145.)
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експедиционен корпус, командван от генерал Дьовайан. Писмото до 
Месюд Герай , с което му се предлага военно звание – генерал, носи 
дата 1854 г. и се пази в личния архив на Фарух Герай.14

Един от върбишките султани Гераи (спори се дали това е Чингис 
Мехмед Герай или Саим Герай) е подържал в началото на ХІХ в. ви-
динския паша Осман Пазвантоглу, в замяна на което Пазвантоглу му 
обещава султанския престол в Цариград. Предлагам ви два различни 
погледа върху събитията от това време: „... пратил (Осман Пазвантоглу) 
в 1801 г. в Париж своя най-доверен човек, Недялко Попович, който му 
завеждал финансите и вътрешната кореспонденция, заедно с един грък 
Polisoi Condon, да поднесат на първия консул почитанията на Осман 
и заедно с това неговите условия за договор, като уверят Наполеон, 
че нямал никаква връзка с Австрия и Русия и че тъкмял да постави 
на султанския престол Саим Герай, син на последния татарски хан в 
Крим, който бил законния наследник на престола и който, разбирало 
се от писмото, щял да бъде оръдие на Османа. Ходът на преговорите 
е неизвестен... ”15 Ето и другото становище: „По време на обсадата на 
Видин Чингис Мехмед Герай потеглил на помощ на Осман Пазванто-
глу, но студовете задържали войските му в Крайова. Сключен бил съюз 
между двамата османски васали и предводители на Долнодунавската 
равнина“.

Ето какво предава Софроний Врачански в своето „Житие и стра-
дание“ за този стратегически съюз, целящ да свали от трона османската 
династия: 

„В лето на 1800 година пак се вдигна царска войска срещу Пазван-
таджията . Муруз бей букурещки от Влашко, а пашите от Турско. Ами 
по каква причина да ви кажа: Имаше един султан в с. Върбица. Та беше 
се прославил, понеже победи немците /австрийците/ при Гюргево. И от 
това се възгордя и не искаше да се покорява на Везира, кога оня беше с 
турска войска в Шумен. А Везира заповяда да му разсипят сараите. ... И 
той като отивал за Върбица събрал войска турци и християни и отишъл 
във Видин и не знам какво са си казали с Пазвантаджията, ала излезе 
мълва, че са се наговорили султанът да стане цар, а он – везир. За това 
ли, за друго ли, пак се вдигна войска срещу Видин“.16 

14  Йорданов, Й. История, 24 – 27. (Yordanov, Y. Istoriya, 24 – 27.)
15  Пастухов, Ив. Българите в източния въпрос до Кримската война, (Наченки 

на българския въпрос). – Българска историческа библиотека. Т 4., 1929 г., с. 219. 
(Pastuhov, Iv. Balgarite v iztochniya vapros do Krimskata voyna, (Nachenki na balgarskiya 
vapros). – Balgarska istoricheska biblioteka. T 4., 1929 g., p. 219.)

16  Софроний Врачански. С., 1982, с. 44. (Sofroniy Vrachanski. S., 1982, p. 44.)
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Водените преговори с предложение при успех на Пазвантоглу 
върбишкия Герай да бъде обявен за турски султан, а Пазвантоглу – за 
велик везир, е доказателство за голямото влияние на владетелската ди-
настична фамилия Гераи не само в Османската Империя, но и сред Ве-
ликите сили. 

По известен от двамата Гераи е Чингис Герай, въпреки че в лите-
ратурата има различни мнения. Ето и две от тях: според Петър Чолов 
„Този Джингис Герай като офицер в турската армия воювал успешно 
с австрийските войски. През 1808 г. неговият брат Мехмед Герай бил 
съюзник на друг бунтовник срещу централната турска власт – на не-
безизвестния Мустафа Байрактар Тръстениклията, като се използвала 
същата формула и обещание: ако Мехмед Герай стане турски султан, 
то Тръстениклията да управлява като велик везир.”17 Вера Мутафчиева 
описва събитията така: „Чингиз Мехмед Герай е потомък на кримската 
фамилия Гераи и в края на ХVІІІ век притежава владенията на рода 
около Върбица. Той участва със свои войници в Руско-турската война 
от 1787 – 1792 година и през есента на 1791 година е сред множеството 
дезертьори, напуснали зоната на бойните действия в Молдова и връща-
щи се в България. Той се укрепява в имението си във Върбица, съби-
райки войска и други видни дезертьори като Исмаил Тръстениклиоглу. 
Властите го обявяват за разбойник и се опитват неуспешно да поту-
шат бунта с войски от Егейска Македония, тъй като местните аяни не 
им съдействат. Според османски източници със спорна достоверност 
през следващите месеци Чингиз Герай облага с тежки данъци Източния 
Предбалкан, но е прогонен от шуменския мухафъз Мехмед паша, укри-
ва се при своя сродник Селямет Герай в Лозенградско и при тъста си, 
търновския аян Осман ефенди, но в крайна сметка е заловен и затворен. 
През 1799 година Чингиз Мехмед Герай е на свобода и потегля със своя 
армия от мюсюлмани и християни през Влашко в помощ на обсадения 
от султанските войски във Видин Осман Пазвантоглу. Тежката зима го 
задържа при Крайова за няколко месеца, през които извършва грабе-
жи из Олтения. Според предадени от Софроний Врачански слухове, 
във Видин Герай и Пазвантоглу се споразумяват  да предявят претен-
циите на Гераите за наследство на Османската династия, като Чингиз 
Герай стане султан, а Осман Пазвантоглу негов везир. През следващи-
те месеци Чингиз Герай установява контрол над Търново и обсажда 
Шумен, като към войските му се присъединяват много идващи от Тра-

17  Чолов, П. Кримските ханове и султани, с. 253, 254. (Cholov, P. Krimskite 
hanove i sultani, p. 253, 254.)
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кия кърджалии. По-късно през 1800 година Герай изглежда участва и 
в големия кърджалийски поход в Тракия, стигнал до Сливен, Одрин и 
Лозенград.”18 

Според Ст. Михайлов след неуспеха на заговора и събарянето на 
сарая, Мехмед Герай е принуден да бяга в Русия в земите на бившето 
Кримско ханство при роднини, където престоял шест години. Завръща 
се през 1806 година болен и на следващата година умира. Ето и едно 
сведение, което е отразил учителят-възрожденец от с. Върбица Перър 
Златев Груев във вестник Марица: „След похода срещу австрийците 
Чингиз Мехмед Герай донесъл и подарил на църквата старопрестолна 
книга с четири годишни жития. По всяка вероятност книгата е съдържа-
ла жития на всичките светци през годината, направени според годишни-
те времена в четири тома. Оказва се, че тази книга е издадена в Москва 
през 1764 година. Езикът и правописът им са същите, както на всички 
сегашни черковни книги из България“.19

Друг от братята върбишки Гераи – Фазлъ Герай – живял и властвал 
в с. Кьолмен, Шуменско. Наричали го „черния султан“, като е спече-
лил това прозвище заради жестокостта си към местните християни и 
мюсюлмани. Бил женен за помохамеданчена българка от същото село. 
Неговите съвременници така описват неговата жестокост:

„В село Кьолмен живееше Фазлъ Герай бей, който беше направил 
да пропищи от него мало и голямо, обсебваше всичко, ниви, ливади, би-
воли, коне, всичко което можеше. Неговата ограда поглъщаше добитъка 
даже и на другите бейове. А ако някой се излъже да стори дума за ни-
вите или добитъка си, то такъв сетне се разкайваше и за дето се е родил 
на света. Черният султан, като биеше някого, слушаше дъха му, дали 
бие сърцето. И ако дъхът му се усещаше биеше отново, докато престане 
да дава признак на живот. Днес този султан е дрипав, луд и нищожен и 
живее марцина на света.”20 Фазлъ Герай имал спречквания и с друг свой 
съсед, владетелят на част от землището на днешното село Менгишево – 
Мезид Кара Хюсеин. Той бил османски военачалник и владеел този хас, 
който заемал част от землището на село Кьолмен. Имал, подобно на 
върбишкия султан, право да събира данъци, да владее населението, но 
задължително се отчитал на върбишкия султан и му бил подчинен.21  

18  Мутафчиева, В. Кърджалийско време. Пловдив, 2008, 94 – 95, 102 – 103, 
245 – 247, с. 252. (Mutafchieva, V. Kardzhaliysko vreme. Plovdiv, 2008, 94 – 95, 102 – 103, 
245 – 247, s. 252.)

19  в. Марица, 01. 04. 1883. (Maritsa, 01. 04. 1883.)
20  ДА, Шумен, Ф. 99. а. е. 52. (DA, Shumen, F. 99. a. e. 52.)
21  Самсъров, А. Върбица. Б.м., 1936., с. 4. (Samsarov, A. Varbitsa. B.m., 1936., 
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Върбишките султани Гераи имали право да събират данък „деся-
тък“ от 9 села в Шуменско, както и данък „бедел“ в селата от Провадий-
ско, Нови пазар, с. Суворово, Варненско и др.22 

След падането на Кримското ханство в руски ръце (1783 г., ликви-
дирано 1792 г.) ролята на Гераите в политическия живот на Османската 
империя и в отношенията и с Русия изгубили предишното си значение. 
След края на ХVІІІ век се забелязва сродяването им с турската админи-
страция и управленчески елит и претопяването им от турците в райо-
ните, в които живеели и имали имоти.23

През 1954 г. в Централния държавен исторически архив постъпват 
ценни документални материали на върбишките султани Герай – видни 
представители и крепители на османския феодален строй в Герловския 
(Върбишкия) край, Преславско и цяла Североизточна България. Тези 
документи, изписани на турски език, обхващат периода 1836 – 1874 г. 
и допринасят за изясняване на някои въпроси от българската история 
през последните 2 – 3 десетилетия от Османското владичество.24 

Настъпилата криза в Османската империя след Кримската война 
и влошеното положение на населението намират пълно отражение в та-
лимата (инструкцията) на Високата порта до силистренския валия Ке-
мал паша от 1861 г. От този документ се вижда всеобщото разложение 
в администрацията и войската, насилията и злоупотребите, извършени 
над мирното население, увеличаването на разбойническите шайки и 
техните действия. Той представлява признание на официалната власт 
за всеобщото разложение на Османската империя. 

Като представители на османската феодална власт върбишките 
султани поддържали тясна връзка с Високата порта. От запазеното пис-
мо на Бехадър Герай от 1876 г. се виждат техните приготовления във 
връзка с предстоящото минаване на падишаха през Герлово при завръ-
щането от му от Париж.25 Гераите използвали грубо своята феодална 
власт и привилегии, а това предизвикало възмущението на тамошното 

s. 4.)
22  в. Коларовградска борба (Шумен), 7, № 60, 28 юли 1960. (v. Kolarovgradska 

borba (Shumen), 7, № 60, 28 yuli 1960.)
23  Андреев, А. Из стария Ямбол. С., 1937, 22 – 24. (Andreev, A. Iz stariya Yambol. 

S., 1937, 22 – 24.)
24  Матеев, Б. Ценни документални материали на върбишките султани Герай. – 

Исторически преглед, кн. 3, 1956, 117 – 118. (Mateev, B. Tsenni dokumentalni materiali 
na varbishkite sultani Geray. – Istoricheski pregled, kn. 3, 1956, 117 – 118.)

25  Матеев, Б. Ценни документални материали, 117 – 118. (Mateev, B. Tsenni 
dokumentalni materiali, 117 – 118.)
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население. Един от героите на Г. С. Раковски от поемата му „Горски 
пътник“, за да отмъсти на султана заради отвлечената си сестра Златка, 
запалва сарая.26 

Четири села от Герловския край били предадени в пълна тях-
на собственост, а целият край трябвало да им плаща установените в 
империята данъци. За това говорят редица документи, които хвърлят 
светлина върху данъчното облагане на населението. Особено интерес-
ни са четири тефтера (регистъра) от 1843, 1844, 1860 и 1862 г27. В тях 
са отбелязани събраните от върбишките султани данъци, главно юшур 
(десятък) и бедел (военен). Списъците са поименни и по села. От тях 
може да се види тежестта на данъците и начина на тяхното събиране. 
Интересни са също мазбата (протоколът) от 1860 г. за отчитане данъци-
те на с. Ташлък, Герловска нахия (община) и писмо от 1862 г. за разпре-
деление на юшура в Герловска нахия.

В същото време върбишките султани откупували данъците и на 
по-отдалечени краища от държавата. След това ги събирали в двоен 
и троен размер. В едно официално писмо от 1844 г. Бехадър Герай се 
уведомява, че в резултат на наддаване той получил право срещу откуп 
да събере юшура от девет села на Шуменската каза. Характерен в това 
отношение е, макар и недатиран, тефтерът (регистър) за бедела, съби-
ран в казите Провадия, Нови пазар, Козлуджа (с. Суворово, Варненско). 

Туркологът и арабист Минко Пенков от Шумен превежда до-
кумент, записан на арабски език от 1849 година, в който са посочени 
данни за приходите на Гераите. В случая споменатото име е на Масуд 
Герай. В този документ се казва следното: „Издаде се настоящият до-
кумент, удостоверяващ, че е получена сумата 6787 гроша, изплатена за 
месец юни на настоящата 1849 година, което е мое право на мукатаата 
(от арабски, дадена срещу аренда, срещу откуп) „Балабан“, владение, 
дадено ми с височайши берат“.28 Този документ показва, че правото 
за събиране на приходите от мукатаата в нахия Герлово откупил вър-
бишкият султан Месуд Герай. 

Настъпилото разложение  във феодално-спахийската система и 
проникването на стоково паричните отношения се отразило и върху 

26  Г. С. Раковски съобщава в „Горски пътник“, че за отмъщение, на два пъти 
сараите на Гераите били запалени от българските хайдути.

27  Матеев, Б. Ценни документални материали, с. 117. (Mateev, B. Tsenni 
dokumentalni materiali, s. 117.)

28  ЦДА. Ф. 199. а. е. 11. Превод М. Пенков. (TsDA. F. 199. a. e. 11. Prevod M. 
Penkov.)
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положението на върбишките султани, които бързо се приспособили 
към новата обстановка. През 1844 г. те вече закупили големи простран-
ства лозя в Кузлуджа. Това се вижда от един тефтер (регистър). През 
1867 – 1868 г. земите на с. Гьолмен (Кьолмен) били превърнати в техен 
собствен чифлик въпреки масовото недоволство на селяните. Напразни 
били опитите на селяните да се избавят от това. От запазените три пис-
ма на чиновника по земите в Русе от 1867 г. на шуменския каймаканин 
от 1868 г. и на Бехадър Герай до русенския валия от 1868 г. всичко това 
изпъква добре.

От други документи се вижда, че върбишките султани откупу-
вали таксите и бериите на панаири, използвали наемен труд, давали 
пари под лихва и т. н. Такива са: тефтерът (регистър) за приходите от 
различните търговски такси, събрани за гергьовденския панаир в Ески 
Джумая (Търговище) през 1844 г.; писмото на Мустафа (?) от 1865 г. за 
събиране невните (дневните такси) от 35-те цигански железарски дю-
кяна в Герлово; 7 разписки, заверени от селските мухатари (кметове) в 
удостоверение на това, че получили определените суми за превозеното 
от селяните жито до Варна; тефтери за раздадени суми на различни 
лица от 1836 г.: писмото на Бехадър Герай от 1867 г. за условията, при 
които дал пари под лихва на чуждия поданик Менехем и др.

Върбишките султани били действителните управници на Гер-
ловския край. Запазени са различни писма, с които официални адми-
нистративни длъжностни лица ги уведомяват за резултатите от прове-
дените административни мерки. Откупчици на данъци искат тяхното 
съдействие, за да издействат помощта на турската администрация при 
събирането на данъци. Тяхната сила се вижда и от редица документи по 
настаняването на черкезите бежанци след Кримската война в нашите 
земи. Тези документи хвърлят светлина и върху живота на черкезите. 
Твърде интересни в това отношение са: талиматът (правилникът) от 
1850 г. за преселниците черкези, талиматът (инструкция) от 1860 г. до 
чиновниците по настаняването на бежанците черкези и тефтерът (ре-
гистър) за гражданското състояние на заселените в 30 села на Герлов-
ската нахия черкези (от 1865 г.). В последния документ се съдържат 
данни за раждаемостта и смъртността на черкезкото население след 
настаняването му в тези села.

Върбишките султани снабдявали османската армия с хранителни 
продукти, строителни материали и др. Това се вижда от следните до-
кументи: секеда (разписка) от 1850 г., подписана от мухтарина на село 
Разича в удостоверение на това, че селяните получили съответните 
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суми срещу доставените продукти за войската; писмото на командира 
на дунавската армия Мехмед Шукри паша от 1866 г., с което се иска 
сведение за стойността на продуктите, за пребиваващата в Герлово 
рота; аризето (молбата) на братя Якубадзе от Шумен от 1861 г., в което 
искат да им се заплатят доставените от тях камъни за строеж на военни 
учреждения, държавни хамбари и др. Често пъти при тези доставки 
селяните бивали ощетявани. Така през 1850 г. населението на Герлов-
ската нахия упълномощава мюдюрина (околийски управител) Хюсмен 
бей да води дело за заплащане на хранителните продукти, които предал 
за нуждите на войската. За целта му било издадено специално пълно-
мощно.

Наред с тези документи запазени са редица писма и молби на 
отделни лица, които искат съдействието на върбишките султани при 
уреждането на различни въпроси, като подялба на имоти, ходатайство 
за освобождение от войската или за пенсиониране и др.; съобщения за 
загубен и откраднат добитък и т. н. Постъпилите в Централния държа-
вен исторически архив документални материали представляват само 
една част от фонда на върбишките султани. Тия документи ще спомо-
гнат за изясняване на редица въпроси от епохата на възраждането. 

През 1995 година излиза книгата на Кина Вачкова и Зденек Урбан 
„За Шумен през Възраждането“, в която авторите поместват статия за 
върбишките султани Гераи. В статията за пръв път открих съобщение 
за съществуването на султански харем на фамилията. Ще си позволя 
накратко да предам най-важните моменти от нея. Авторът Васил Дими-
тров Стоянов разказва:

„През месец април 1868 година пътувах от Шумен към родната 
си Жеравна, за да посетя родителите си за великденските празници. 
Когато се връщах към Шумен, където по това време учех, спрях във 
Върбица. Там останах ден и половина. Срещнах мой познат от Шумен 
лекар, родом немец, който беше глух и знаеше да лекува сигурно по-
малко, от която и да било билкарка. Този хикимбаши /главен лекар/ на 
Върбишкия султан ме запозна с него. Бях поканен два пъти на вечеря, 
не на обяд, защото тъкмо беше рамазан, когато мохамеданите не ядат 
цял ден до 12 часа по турски, т. е. до залез слънце.

Бях изненадан, когато върбишкият султан ме посрещна и привет-
ства на български език, още повече, че говореше чисто като истински 
българин. Самата вечеря беше наистина султанска – на масата имаше 
поне 15 вида ястия. Тук за пръв път в дома на мохамеданин видях вино 
на масата; пих доста, но и на султана му понасяше добре.  След вечеря 
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султанът оживено заговори на непонятна за мен тема: че има много 
момчета, хубави като момичета, но че той все пак предпочитал харема 
си. А като свърши да приказва по този въпрос, той начена друг – по-се-
риозен, но не по-малко чуден. Сякаш искаше да каже: „За вас българите 
бих направил всичко, което е по силите ми, но и вие след това трябва 
да ми отвърнете, като ме направите свой цар!“ след като каза това, той 
отвори една огромна ракла, в която имаше много турски и български 
книги. Извади една с прекрасна подвързия, отвори я и що да видя – 
евангелие, писано на новобългарски. А още повече се учудих, като чух 
как правилно и бързо чете султанът. На другия ден вечерта бях отново 
на султанската трапеза. Изведнъж към мене се втурна арапин, черен 
като гарван – на лицето му не можах да разпозная никакви черти. Това 
беше първият камериер на върбишкия султан и като такъв беше еле-
гантно и богато облечен. Стана ми жал за него, когато разбрах, че гор-
кият е ням. Обществото около масата по време на втората вечеря беше 
много интересно. Черният арапин ходеше около нас и ни обслужваше; 
султанът седеше на челото на масата, гледаше всички ни с благоскло-
нен поглед и поради ниския си ръст често се приповдигаше, за да може 
да види всичко; у него не можеше да бъде забелязано нищо татарско – 
напротив, беше слаб, като цяло много приличен човек, а държанието 
му беше сериозно и същевременно много изискано; дрехите му бяха 
прости, но чисти и много елегантни. Накратко – султанът притежаваше 
във всяко отношение нещо величествено. След него един до друг седя-
ха мохамедани с неприятни черти и държание. До тях седяхме хеким-
башията, глухият шваб, който като говореше, крещеше така силно, че 
всички прибори се тресяха; говореше на турски и то доста добре, но със 
смешно произношение, тъй че всеки път, когато проговореше, агите се 
смееха със сълзи на очи. До доктора седях аз. Той, както и всички оста-
нали, пушеше по време на ядене дълъг чибук, за да има още по-голям 
апетит. Междувременно аз дадох да се разбере, че бързам и че наистина 
възнамерявам да замина още тази нощ, за да мога да бъда на другия 
ден сутринта в Шумен, тъй като за тогава беше насрочено записването 
в училище. Султанът обаче не искаше да ме пусне и обещаваше, че той 
сам ще ме извини, а ако остана поне още три дни, ще отида на лов. Аз 
обаче не го послушах и заминах. Не знам дали тогава сгреших. Сега 
обаче сигурно бих останал, ако ми се отдадеше подобна възможност. А 
защо – това може би ще разберете сами от следващите редове.

Покани ме да посетя едно място в неговите покои – неговия ха-
рем. Докато разговаряхме, забелязах, че му липсва предната част на 
ходилото, но това не му пречеше да върви добре.

Кримското ханство и наследниците на султаните гераи...



198

Не се учудвайте, че бях пуснат в харема, макар и толкова млад – 
там е забранено да влизат само момчета до дванадесет годишна въз-
раст, а аз по това време бях на шестнадесет. Освен това явно и султанът 
ме бе сметнал за достоен да видя харема му. Любопитно, дали и сега 
след толкова години би ми оказал подобна изключително висока чест. 

Придружен от арапина се отправих към султана и неговите ханъм 
дудум /уважаеми госпожи/. Приближихме се до вратата от орехово дър-
во, украсено с изкусна дърворезба. Загледах се в нея, но арапина ме по-
бутна, и понеже аз се бавех, сам отвори вратата и бързо ме вкара вътре. 
Пред очите ми се разкри огромна зала, цялата застлана с ориенталски 
килими и кадифе, по дължина на две от стените подът е повдигнат с 
около една стъпка. Така образуващата се четири стъпки широка пло-
щадка служеше за диван, върху който една до друга бяха наредени пре-
красни възглавници, всяка от които беше дълга около четири и широка 
около две стъпки. В ъгъла на този ориенталски диван седеше самият 
султан, подпрян на една от възглавниците и пушеше чибук, дълъг поне 
метър. В другите две стени на стаята имаше прозорци, гледащи двора 
и разпростиращите се в далечината градини, над прозорците висяха 
бродирани със злато копринени завеси. Едва успях да се настаня до 
султана и пред мен се открехна малка врата, която до този момент не 
бях забелязал. От там излязоха една след друга три жени, наобиколиха 
султана и седнаха около него. Това бяха султановите жени – една от 
друга по-хубави. Най-младата от тях беше на 18, най-старата на 23 го-
дини. Започнахме взаимно да се оглеждаме. 

И днес си спомням всичко това добре, сякаш се е случило пре-
ди миг. Султанът започна да ме хвали, а те му пригласяха единодуш-
но. Трудно ми е да опиша тези прекрасни грузинки, техните красиви 
одежди, любезната им усмивка, звучния им глас и сладкия им говор на 
славеи, черните им като череши очи, огненият им поглед, подобен на 
слънчев лъч, пречупен през кристал, белите им и червени бузи, гъстите 
им, тъмни и много дълги коси, необикновените им нежни и тънки ръце 
и шиите им, бели като мляко. Искам само да завърша, че само този, кой-
то е имал щастието да види истинска грузинка, па дори и нарисувана, 
само той може да си представи тези ханъм дудум на султана.

Междувременно султанът попита жените дали всичко в съседна-
та стая е подготвено, за да отидем там. Най-младата от госпожите му 
отговори: „Ще отида да видя“. И отиде. След малко малката врата се от-
вори отново и от там излезе младо, около десетгодишно момиче, черно 
като арапина и рече нещо на султана на арабски.

Христо Стефанов
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Султанът се изправи и каза: „Хайде да минем оттатък“. Влизайки 
в другата стая, бях омагьосан в истинския смисъл на думата. Не знаех 
къде да гледам по-напред: тази нова за мен зала бе тъй богато украсена 
и подредена, че не бих посмял да я сравня с предходната. Тук се нами-
раха други две жени, които седяха по турски на разкошен диван. Погле-
дът ми се спря върху тях и там остана. Като научих малко по-късно, то 
това бяха най-любимите жени на султана и като такива бяха смятани за 
първи негови жени. И двете бяха родом славянки – едната беше 16 го-
дишна сръбкиня, бяха синеоки: босненката – светлокоса, българката – 
чернокоса, тъй много и тъй гъсти коси не съм виждал никога. А погле-
дът на огнените им очи ме опияни напълно. Природата ги бе надарила с 
неземна красота. Все пак ми се струваше, че българката е по-красива от 
босненката – сигурно защото някой ще си помисли, самия си българин. 
Но непременно би сгрешил този, който си го помисли, защото още пре-
ди да разбера коя от тях каква е и  от къде е, се влюбих от пръв поглед 
в тази, за която по-късно научих, че е българка. 

Другите три жени на султана напуснаха стаята, без дори да за-
бележа. Останахме само четиримата и момичето – арабче, което ни 
прислугваше. Близо до дивана, на който седяхме в кръг, имаше прос-
торна ориенталска маса с най-разнообразни ястия. Най-вкусно ми се 
стори сладкото от трендафил, обичано от всеки българин. Арапката ми 
донесе чибук, но аз благодарих и казах че още не пуша. Българката и 
босненката се зарадваха на това мое отрицание, а султанът рече: „Виж-
да се, че и тримата сте от една и съща кръв, иначе и вие да сте се нау-
чили да пушите като останалите“. Султанът имаше предвид останалите 
си жени, от което стана ясно, че българката и босненката не пушат.  

След това арапката донесе отлично кафе. Аз с удоволствие отпих, 
а арабката се втренчи в мен и без много да се притеснява, ме попита на 
арабски, отдавна ли съм напуснал своята родина Арабия. Макар и да не 
разбрах дори и половината, на това което ме питаше, почти отгатнах и 
отговорих: „Че аз съм си българин!“ Арабката обаче не искаше да по-
вярва, а останалите така се разсмяха, че чак сълзи се появиха на очите. 
Българката потвърди, че говоря български чисто като истински бълга-
рин, тъй че такъв трябва да съм. Като чу това султанът се усмихна, ся-
каш искаше да каже: „Та нали и аз говоря български като българин, но 
съм си татарин от Крим“.

Измина уречения час и половина в харема и аз помолих султана 
да ми позволи да си тръгна. Не исках да прекалявам с гостоприемство-
то му, но той ме помоли да остана още малко, пък и жените му ме моле-
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ха за същото. Казах им, че ще остана още четвърт част час, но бях там 
още поне час: а ако можех, бих останал и до заранта, че и по-дълго... 

Арабката донесе от другата стая българина /вид музикален ин-
струмент/ и я подаде на босненката. Българката се изправи и застана 
в средата на стаята и докато босненката свиреше и пееше, тя полетя 
във вихъра на народен танц – като българска самодива на песента на 
балкански славей. След известно време двете спряха, за да починат, и в 
стаята влязоха грузинките. Сега пък българката започна да пее и свири 
на българката, а босненката и останалите султански жени играеха. И 
това беше такъв прекрасен миг, в който сякаш не бях на земята... 

Арабката отново ни донесе кафе и когато го изпихме, се прибли-
жих до султана, благодарих му, че ме удостои с такова внимание и до-
верие, и му целунах ръка. Благодарих и на всичките му ханъм дуду, 
най-накрая на босненката и на българката. Последната ми стисна тъй 
силно ръката, че и султанът забеляза и се усмихна на тази братска и 
сестринска любов между българи. В този миг зърнах лицето на султана 
и като че ли в него забелязах не нещо друго, а едно великодушие, и като 
че ли малко завист заради показаната пред него любов“.29 

След това описание на епизод от живота на сарая възникват мно-
го въпроси: На първо място, посочената година 1868 г. от биографията 
на българския филолог и просветител Васил Стоянов: знаем, че той е 
роден през 1839 г. В статията самият той посочва, че когато е посетил 
сарая във Върбица е 16 годишен, следователно годината трябва да е 
1855 – 1856 г., защото през 1868 година Васил Стоянов заминава за Бра-
ила, където през 1869 година основава, заедно с Марин Дринов, Бъл-
гарското книжовно дружество. Възможно е и техническа грешка при 
превода. Тази статия на Васил Д. Стоянов е поместена в сп. „Родинна 
кроника” – 4, в Прага през 1864 година, под заглавие „Върбишките сул-
тани“. В статията В. Стоянов не споменава нито едно име на присъст-
ващите, за да може по-точно да се установи годината на неговото посе-
щение на сарая. Не може върбишкият учител и възрожденец Петър Зл. 
Груев, кореспондент на в- к „Марица“, да не е знаел за съществуването 
на малкия харем на султана. Коя е причината този факт да не намира 
място в неговите трудове? Може би това се е приемало като съвсем ес-
тествено и нормално за един султан.

С тия малки подробности, които могат да се уточнят, в статия-

29  Вачкова, К., З. Урбан. За Шумен през Възраждането. Шумен, 1995, 
111 – 118. (Vachkova, K., Z. Urban. Za Shumen prez Vazrazhdaneto. Shumen, 1995, 
111 – 118.)
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та на В. Стоянов намират място както описанието на великолепието на 
издигнатия през 1776 година от Месуд Герай сарай, така и сведения за 
семейния живот на сина му Мехмед Герай, а и сведения за съществува-
нето на малкия харем.

Това великолепно творение, за което става дума по-горе, било уни-
щожено от голям пожар през 1875 година, същата година умира Мехмед 
Герай. Делото му продължава неговият син Мехмедали Герай, който 
макар и шестнадесет годишен, подпомогнат от своята майка, успява да 
изгради първия етаж, когато започва Руско-турската война 1877 – 1878 
година, а вторият етаж така остава недовършен. Но дори и недовършен, 
сараят остава като забележително творение, изцяло свързано с имената 
на братята Кольо и Иван Димови. Иван Димов извършил вътрешната 
украса, докато архитектурната работа е на по-големия му брат.

През 1951 година Българската академия на науките назначава ко-
мисия, която да установи състоянието на сарая с оглед той да бъде обя-
вен за паметник на културата. Тази задача е възложена на архитект Ге-
орги Данчев и фотографа на Археологическия музей при БАН – Петър 
Хлебаров. Комисията изпълнява поставената им задача и същата година 
сараят е обявен за паметник на културата, който при неконтролирана 
игра на деца с огън изгаря през 1984 година.

Първите години след Освобождението с нищо не подсказват, че са 
настъпили някакви чувствителни промени в живота на върбичани. Пре-
обладаваща част продължавало да бъде турското население, а българ-
ското население продължавало да бъде малоимотно, а по-голяма част – 
и безимотно. Замряла търговията, което накарало голяма част от едрите 
търговци да потърсят развитие на тази дейност в Шумен и в по-големите 
градове. Гераите продължавали да събират натуралния данък – десятък 
и го съхранявали в техните складове. Земята както и преди се обработ-
вала примитивно, от което добивите били мизерни, а животновъдството 
било слабо развито. Дребните търговци и занаятчии слизали на юг или 
в провадийско за по няколко месеца, за да припечелят нещо, а мнозина 
от тях напускат Върбица завинаги. Настъпилите промени и процесите 
на разоряване на населението за Гераите се оказват период на окрупня-
ване на стопанството. Неплодородните години и ниските изкупни цени 
на селскостопанските произведения подтикват Мехмедали Герай да се 
ориентира към даване пари под лихва, което го превръща в лихвар.30 

Мехмедали Герай Месудов е бил народен представител в V Велико 
народно събрание, ХV ОНС, ХХ ОНС, и в ХХІІ ОНС. Данните сочат, 

30  Йорданов, Й. История, 73 – 74. (Yordanov, Y. Istoriya, 73 – 74.)
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че за народен представител Мехмедали Герай е бил издигнат и избран 
от Османпазарска избирателна околия в V ВНС, ХV ОНС и ХХ ОНС, а 
в ХХІІ ОНС е бил избран от Преславската избирателна околия. В тези 
документи е посочено и неговото местожителство – Върбица. Посочена 
е и неговата политическа принадлежност – земеделец, както и образова-
нието – четвърто отделение.31

Колкото повече откривах данни за живота на Гераите в Шумен-
ско – Преславския район, толкова любопитството ми нарастваше. Сре-
щата ми с арендатора от град Върбица Стоян Димитров Мушев, с когото 
ме свърза Къна Бойчева, родом от град Върбица, която от 1973 до 1979 г. 
е инициатор, създател и уредник на Къща музей „Добри Войников“ в 
Шумен, допълни завършека на статията за живота на Гераите през по-
следните години на ХХ и началото на ХХІ век. От Стоян Мушев на-
учаваме, че Лютви Герай и неговият син Фарух Герай се изселват от 
град Върбица през 1972 г. в град Истанбул. Фарух Герай е бизнесмен, 
собственик на няколко фирми в Истанбул, притежаващ личен архив на 
Гераите султани, умира през пролетта на 2016 г., на 88 годишна възраст. 
От владенията в Герловото им признават 286 декара ниви, които про-
дават. Единствено сараят, който е на площ от 11 декара, но изгаря през 
1984 г., е наследството, което притежават. 

Не може да се отрече, че обстоятелството на продължителното, 
четиривековно пребиваване в нашите земи на един от клоновете на пре-
ките потомци на великия завоевател Чингис хан е дало своето отраже-
ние в народната памет и българската история. В течение на няколко века 
това ханство било факторът, който променял политиката в Османската 
империя. България заемала важно място в живота на Кримските хано-
ве – Гераи, защото в нея живеели, тук се раждали, образовали и разви-
вали. Техните имения и сараи в България, осигурени им от османската 
власт, позволили на Гераите да живеят в доволство и разкош. В Бълга-
рия Гераите владеели над 70 села и градове. С една дума, не може да не 
се направи извод, че от ХVІІ до ХІХ в. в Шуменско-Преславския район 
династията на Гераите заема възлово място както икономически, така 
и като политически фактор, дори и след Освобождението на България.

31  Йорданов, Й. История, с. 78. (Yordanov, Y. Istoriya, p. 78.)

Христо Стефанов
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ВЪЗНИКВАНЕТО И 
ДЕМОГРАФСКИЯ ОБЛИК НА ТРЯВНА ПРЕЗ 

XVI – XIX В.  
(ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ)

Ирина Димитрова

NOTES ON THE ORIGIN AND THE DEMOGRAPHIC 
APPEARANCE OF TRYAVNA IN THE XVI – XIX 

CENURY.
(ADVANCE NOTICE)

Irina Dimitrova

Tryavna emerged as a settlement with a privileged status back in the 16th century, 
when its inhabitants were obliged to guard the Stara Planina passes. At the end of the 
70s of the 16th century the settlement became a waqf which contributed to its economic 
prosperity. The fertile land in the region is very limited which encouraged the population to 
start practicing various crafts, being very specific they were the reason for accumulation of 
a vast capital and forming a wealthy class. The special status of the settlement was one of 
the reasons for the increase of the inhabitants through resettlement. 

Presumably, since its inception Tryavna had population of 400 – 500 people. At the 
beginning of the XVIII century, they were just over 1500, and at the end of the XIX century 
2550 inhabitants. In the tax registers for XVII – beginning XVIII century we can see that the 
largest part of the population classified as poor, and that the richest stratum was registered 
as farmers. A fact that is very curious given the lack of fertile land in the region.

A table with the number of the population in Tryavna – by years from the 16th 
century to the 80s of the 19th century is also included in this article.

I. Заселване и ранна история на селището
Голяма част от историята на Трявна е изчезнала във времето. 

Много факти от живота ѝ са безвъзвратно загубени, а някои от тях все 
още чакат своите откриватели. Всичко обаче достигнало до нас говори 
за малкото селище, което разкрива в своето минало големи постижения 
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в различни обществени и културно-просветни сфери на живота. Архе-
ологическите извори, както и топонимията на района, дават информа-
ция за битуването на населението в Балкана, което още от древността е 
свързано с охраната на старопланинските проходи.

Селището започва своето съществуване от XVI в., като има свой 
привилегирован статут. Това обстоятелство се оказва благоприятно за 
по-нататъшното му развитие като стопански, занаятчийски и културен 
център. Свободното съществуване на жителите му е документирано в 
първия домашен извор за историята на селището, съставен от летопи-
сеца поп Йовчо1. До скоро той се смяташе за най-ранно датирана по-
датка относно възникването и заселването на Трявна: някой си човек на 
име Димо, от адрианаполската област, от с. Дрипча, родом българин, 
дошъл по търновските села да купува говеда. И като обхождал по села 
Трявна, и като било тогава това село свободно и на тихо място, и 
защото нямало данък, но само имали да пазят като стражи големия 
път с дванадесет харбалии, други данък нямали, и тихо живеели, за-
щото други род или друговерци в това село не е имало, както и до днес, 
но само християнобългари, и затова тоз Димо решил да се засели на 
това място... 2. 

Б. Даскалов потвърждава летописните бележки и твърди, че Тряв-
на е създадена от бежанци, не само от Търновско, но и от Одринско, Раз-
ложко, Тетевенско и под името Трявна, би трябвало да се има предвид и 
намиращите се наоколо малки поселения. Те били част от Тревненската 
нахия, която дълго време не плащала данък на османския фиск. Всяка 
фамилия живяла свободно, а в „градеца Трявна“ презимували. Прину-
дени от „обстоятелствата“, както твърди Даскалов, хората се подчини-
ли на турците при условие да не плащат данък, освен изпращането на 
12 души харбалии, които да охраняват главния път. От записките му 
става ясно, че „големият път“ минава през с. Стражата – Фъревци – Ки-
лифарево – Търново 3. 

1 Летописът на поп Йовчо е за пръв път частично обнародван от П. Славейков 
в СбНУНК през 1890 г., а през 1995 г. излиза като самостоятелно издание, под 
редакторството на проф. Иван Радев. Поп Йовчо е интересна и еродирана за времето 
си личност. Роден на 19 окт. 1786 – умира 23.03. 1855 г. Той участва във всички сфери 
на духовния и културно-просветен живот в Трявна. Свещеник, учител, търговец. 
Неговият летопис е допълван от синът му Никола и внукът му Йоаникий. Обхваща 
времето от 1680 до 1869 г.

2 Радев, Ив. Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. Велико Търново, 
1995, с. 38. (Radev, Iv. Pop Yovcho ot Tryavna. Letopis i rodoslovie. Veliko Tarnovo, 1995, 
p. 38.)

3 Записки на Христо Даскалов. НБКМ – БИА , ф. 129, оп.1, а.3. 166, л.1 – 283 

Ирина Димитрова
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Всеизвестно е, че някои от старопланинските селища през Въз-
раждането като Габрово, Елена, Трявна възникват още в периода 
XV – XVI в. на празно място и обикновено това било в близост до пъти-
ща и проходи, а населението им, както стана дума по-горе, придобива 
специален статут на пазители на проходите. Някои от тях са войнугани, 
които срещу задължението си да участват във военни походи са въоръ-
жени. В Трявна и района имаме откъслечни податки за съществуването 
на такава категория население. В летописа на поп Йовчо се говори за 
„Петър Генюв от войниците“. Елена Грозданова4 е на мнение, че може 
би става въпрос не за човек от категорията подвластна рая, а за жител 
на махала „Войниците“. Това не противоречи на мнението ми за съ-
ществуването и на войнушка категория наред с дервентджиите, още 
повече наличието на подобен топоним отвежда към тази констатация. 
В преобладаващата си част старопланинските селища са с чисто бъл-
гарско население. Велко Тонев5 счита, че в Предбалкана те са изцяло 
български, докато в Подбалкана – Карлово, Сливен и др. са смесени. 
Районът, в който са изградени, оказва влияние върху поминъка на на-
селението, което се ограничава най-вече в скотовъдство и по-малко в 
земеделие. Единствената алтернатива за жителите им се оказва практи-
куването на специфични занаяти. Това от своя страна води до натрупва-
не на капитал в ръцете на една богата прослойка от населението, която 
в един по-късен етап от живота на селището ще допринася за неговия 
духовен, културно-просветен и стопански разцвет.

Както става ясно, дервентджийският и най-вече вакъфският ста-
тут на Трявна разгръща потенциала ѝ за превръщането на селището в 
привлекателно място за живеене. Вакфирането на Трявна става в пери-
ода 1577 – 1579 г.6 Вакъфът е създаден от Секбан Кара Али, а приходите 

; а.е. 4, л.163. Препис от Иванка Бонева, ДА – Габрово, ф. 1500, а.е. 141, с.21, с.23. 
(Zapiski na Hristo Daskalov. NBKM – BIA , f. 129, op.1, a.3. 166, l.1 – 283; a.e. 4, l.163. 
Prepis ot Ivanka Boneva, DA – Gabrovo, f. 1500, a.e. 141, s.21, s.23.)

4 Грозданова, Ел. Трявна и тревненския край под османска власт до XIX в. // 
Трявна, 1982, с. 32. (Grozdanova, El. Tryavna i trevnenskiya kray pod osmanska vlast do 
XIX v. // Tryavna, 1982, p. 32.)

5 Тонев, В. Някои закономерности в развитието на старопланинските селища 
през възраждането // ИПр. 2007, кн. 3 – 4, 49 – 53. (Tonev, V. Nyakoi zakonomernosti v 
razvitieto na staroplaninskite selishta prez vazrazhdaneto // IPr. 2007, kn. 3 – 4, 49 – 53.)

6 Кийл, М. За създаването и ранната история на град Трявна // България под 
османска власт. С., 2017, с. 351 (Kiyl, M. Za sazdavaneto i rannata istoriya na grad 
Tryavna // Bulgaria pod osmanska vlast. S., 2017, p. 351.); Ел. Грозданова в статията си: 
„Трявна и тревненския край под османска власт до XIX в.” изказва предположението, 
че вакфирането на селището трябва да е станало 70-те год. на XVI в. Това тя прави на 

Бележки върху възникването и демографския облик на трявна през XVI – XIX в. ...
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отиват за издръжката на тюрбето на султан Селим II. Всеизвестно е, че 
вакъфските села носят известни данъчни облекчения на населението и 
се ползват с известно самоуправление. Единственият османски пред-
ставител е надзирателят на вакъфа, а цялата власт се състои в ръцете на 
местни чорбаджии. Според наличните ни документи Трявна е вакъф-
ско селище до края на разглеждания период. Управлението на нейния 
специален статут виждаме в ръцете на различни хора, които е твърде 
възможно да са потомци на основателя Секбан Кара Али. Това са т. н. 
„истински вакъфи“, чийто живот продължава много дълго, считащи се 
за неприкосновена собственост на основателя си. Докато има наслед-
ници, те управляват вакъфа, след което е препродаван на друг осман-
ски чиновник.7 За „отговорник“ на вакъфите през 1860 г. е записано 
името на Ел хадж Вели Мустафа. В един документ на османотурски, 
е записано: ... спадащото към каза Търново ново село Трявна. Това от-
ново потвърждава сравнително късното време на създаването му. През 
1714 – 1715 г. Хюсеин Ага „воевода“, 1773 – 1774 г. и дори до 1802 г. това 
е Исмаил воевода. В един документ за покупко-продажба на имот, той 
е записан: Аз, Исмаил воевода на Търново с почетна титла „Главен 
вратар при султанския двор, за 1859 – 1860 г. е записан Исмет – мюдюр 
на вакъфите. Вакъфите са пожизнени владения „за вечни времена“ и 
в целия период на съществуването си те периодично се разширяват, а 
както се вижда по-горе, са и стриктно управлявани от представители на 
османската власт в Търновска каза. Вероятно и управителите на вакъ-
фа в различните селища също са различни хора8. Наличните сведения 
сочат, че към XVIII – XIX век Трявна е част от нахия Хоталич9 към по-
сочената каза. Позовавайки се на Георги Михайлов в проуванията му за 
Килифариво, Иван Богданов изказва становище, че Трявна е подвластна 
на Килифарефския бей, с когото тревненското население има известни 
разногласия по отношение на отглеждането на някои селскостопански 
култури и пласирането на тяхната продукция. Според Елена Грозданова 
това е известна неточност поради факта, че и двете селища принадлежат 
към вакъфа на Секбан Кара Али. Трявна и Килифарево като вакъфски 

база своите проучвания, независимо от М. Кийл.
7 Мутафчиева, В. За ролята на вакъфа в градската икономика на Балканите под 

турска власт. // ИИИ, кн.10, 1962, 121 – 143. (Mutafchieva, V. Za rolyata na vakafa v 
gradskata ikonomika na Balkanite pod turska vlast.// III, kn.10, 1962, 121 – 143.)

8 СМРЗИ – Трявна, Оист.№ 65, 66, 580, 581, 582. (SMRZI – Tryavna, Oist.№ 65, 
66, 580, 581, 582)

9 СМРЗИ – Трявна, Оист. № 580, 581, 582; Грозданова, Ел. Трявна и 
тревненския край, с. 34. (SMRZI – Tryavna, Oist. № 580, 581, 582; Grozdanova, El. 
Tryavna i trevnenskiya kray, p. 34.)

Ирина Димитрова
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селища се управляват от търновския воевода, който е ангажиран със 
стопанисването на имота и данъчните постъпления за поддръжката на 
съответния религиозен обект в столицата.10 В местните краеведчески 
проучвания се отдава по-скоро превес на дервентджийския, отколкото 
на вакъфския статут на селището. Тиражираното становище за освобож-
даването от извънредни данъчни задължения се обвързва с издаването 
на „неписани“ закони по отношение на присъствието на „чужди“ еле-
менти в селището. Нейното население се увеличава, следвайки практи-
ката на преселване на хора от обикновени села към селища със специа-
лен статут. Данъчните регистри, с които разполагаме като публикуван и 
непубликуван материал, изграждат една ориентировъчна демографска 
картина на Трявна от края на XVI в. до средата на XIX в. На база налич-
ните данни се вижда едно вариране в броя на населението. В описа на 
Никополски санджак за 1579 г. и по публикувани данни за дервентджий-
ките села в района на предбалкана и Стара планина за XV – XVI в.11 ста-
ва ясно, че наскоро след създаването ѝ като селище, в Трявна хората са 
ангажирани с охраната на прохода. Записани са 40 християни и 33 неже-
нени християни – „всички дервенджии“. Едва ли цялото население е об-
хванато в дервенджийска служба. Още повече, че след средата на XVI в. 
Османската империя започва да ограничава броя на хората, обвързани 
със специални функции, което гарантира сигурни и по-високи приходи 
в хазната. Данъчните облекчения важат само са дервентджиите, докато 
останалото население плаща своите редовни налози. Освен това става 
уеднаквяване на данъчните различия между обикновеното население и 
това, със специални функции. Както е известно броят на хората, заети с 
охраната на проходите, зависи от степента на опасност, като общопри-
етата бройка е около 30 души, които дежурят на смени12. Такъв е случа-
ят с Габрово, където 30 домакинства отговарят за охраната на четирите 
караула в прохода13.

10 Грозданова, Ел. Трявна и тревненския край, с. 34. (Grozdanova, El. Tryavna 
i trevnenskiya kray, p. 34.)

11 Кийл, М. За създаването и ранната история на град Трявна, с. 351; Йорданов, 
Кр. Дервенджийски села в района на предбалкана и Стара планина XV – XVI в. // 
www.academia.eu (Kiyl, M. Za sazdavaneto i rannata istoriya na grad Tryavna, s. 351; 
Yordanov, Kr. Dervendzhiyski sela v rayona na predbalkana i Stara planina XV – XVI v. // 
www.academia.eu)

12 Кийл, М. За създаването и ранната история на град Трявна, с. 351; Йорданов, 
Кр. Дервенджийски села в района на предбалкана и Стара планина (Kiyl, M. Za 
sazdavaneto i rannata istoria na grad Tryavna, s. 351; Yordanov, Kr. Dervendzhiyski sela v 
rayona na predbalkana i Stara planina)

13 Цепов, Л. Социалнопрофесионална структура на населението в Габровско 
XII – XIX в. // Традиционни обществени структури и исторически личности в 
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II. Демографски облик и социален състав на Трявна 
XVI – XIX в.

Още в най-ранните ни извести документи от края на XVII в. се 
съдържа и информация за социалната структура на населението в Тряв-
на и упражняваните „производи тревненски“. Вероятно към средата 
на XVI в., още при своето създаване, в синхрон с общата демограф-
ска картина за старопланинския регион, селището наброява 400 – 500 
души, в края на XVII – началото на XVIII в. жителите му се увеличават 
малко над 1500 души. Вижда се, че нарастването за период повече от 
век е с около 1000 души14. Както е известно, Търновска каза, към коя-
то административна единица се числи и Трявна, е гъсто населена за 
XVII – XVIII в. вероятно и поради факта, че за XVIII в. 385 домакинства 
от общо 4123 в казата са т. н. „муаф“, т. е. освободени от данъци15. 

Изкушавам се да направя опит за сравнение между регистрите от 
края на XVII в. – началото на XVIII в. – до края на ХIX в. 

Демографска характеристика на Трявна  
до края на XIX в.
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1440–  
14801 Регистър 

на Нико-
полски 
санджак

Няма 
отбе-
лязано 
такова 
селище

1550– 
1515

--------- ----------

Габровско XII – XIX в. Габрово, 1997, с. 26. (Tsepov, L. Sotsialnoprofesionalna struktura 
na naselenieto v Gabrovsko XII – XIX v. // Traditsionni obshtestveni strukturi i istoricheski 
lichnosti v Gabrovsko XII – XIX v. Gabrovo, 1997, p. 26.)

14 Грозданова, Ел. Трявна и тревненският край, с. 21. (Grozdanova, El. Tryavna 
i trevnenskiyat kray, p. 21.)

15 Грозданова, Ел. Трявна и тревненският край, с. 32 (Grozdanova, El. Tryavna 
i trevnenskiyat kray, p. 32.)
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1565 Заповед
на кадията 
в Търново

Дер-
вент-
джий-
ско 
селище

Основано 
е селище в 
местността 
Тиравна

1579 Опис на 
вакъфите 
в Нико-
полски 
санджак

40 – 
христия- 
ни (1 
мюсюл-
манин – 
надзира-
тел на 
вакъфа)

33 40 73 219 Трявна 
е вакъф 
на тюр-
бето на 
султан 
Селим 
II в Ис-
танбул

Всички 
дервент-
джии

1607 Извън-
реден 
данъчен 
регистър

132 Около 
200

132 х 5 
= около 
660 жи-
тели

В тази бр. 
влизат и 16 
новозасе-
лени дома-
кин-ства 
или ок. 
80 ду-ши. 
Ако от 660 
изва-дим 
80, ще 
получим 
естестве-
ния при-
раст – 580 
души

1642/ 
1943 

Данъчен 
регистър

341 до-
макин-
ства 

Около 
450

1460

1643– 
16442

Списък на 
селищата 
и брой на 
немюсюл-
ман-ските 
домакин-
ства
в Търнов-
ски вилает 
във връзка 
с обагане-
то им с д. 
джизие. 

115 до-
макин-
ства 

Село Ти-
рава

1659 3 Регистър 
за данък 
нузул

292–293 
домкин-
ства

1460– 
1464

Бележки върху възникването и демографския облик на трявна през XVI – XIX в. ...
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1690/ 
914

Фрагмент 
от пои-
менен 
регистър 
на данъко-
платците 
на данък 
джизие

411 
души 
да-
нъко-
пла-
тци

1691/ 
92

Данъчен 
поименен 
регистър 
на лицата, 
задълже-
ни да пла-
щат данък 
„джизие“

445 1450 В тази 
бройка 
население 
влизат и 
т. н. „при-
шълци“ , 
които са 
5 домакин-
ства.
Това озна-
чава,
че около 
25 души
е дошлото 
от вън на-
селение. 

1702 Част от 
регистър 
за данък 
„Джизие“ 

431 1410

18455 Теметтуат 
дефтер 

339 1695 Трявна 
е запи-
сана 
като 
„кари-
йе“ –  
т. е.село

18486 Нюфус 
тефтер 

342 до-
макин-
ства

1710 Горна ма-
хала – 74; 
Долна 103; 
Средна 70; 
Качавунска 
махала 57; 
Косювска 
38
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1854 Цариград-
ски вест-
ник, 1854 

Трявна 
с приле-
жащите 
ѝ маха-
ли? наб-
роява 
5000 ж.

Сп. Петко 
Славейков

18667 Пребро-
яване в 
Дунавски 
вилает

1172 Българи – 
1118 и 54 
цигани – 
немюсюл-
мани

1873 Пребро-
яване на 
населе-
нието в 
Годишник 
на Ду-
навския 
вилает

1210 – 
жители 
мъже

2550 

1875–
18778

Пребро-
яване на 
населе-
нието в 
Годишник 
на Ду-
навския 
вилает

1882 Нахия 
Трявна 
1882 
х5= 
9410 
общ 
брой 
насе-
ление 
9410–
7087= 
2323 
други

7087 – не-
мюсюлма-
ните

18779 Тефтер за 
събиране 
на данък 
бедел 

431 
имена, 
сред 
които 
сино-
ве и 
братя

1293? 
Не сич-
ките 
мъже 
са тук?

222 – ? 
махала
209 души 
в средната 
махала

Края 
на 
XIX– 
XX в

К. Иречек 
„Пъту-
вания по 
България“

2 234 
души

Бележки върху възникването и демографския облик на трявна през XVI – XIX в. ...
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188810 Книга от 
преброя-
ване
на насе-
лението 
в Трявна 
през 1888 

534 до-
макин-
ства

2670 1157 лица 
от мъжки 
пол 1119 
лица – от 
женски 
пол.
Най-рано 
роден 1798 
(Иванчо 
Райков – 
баща)
Най-късно 
роден впи-
сан 1887 

Бележки към таблица:
1 Данните за 1440 до 1642 (Елена Грозданова допуска, че до момента на вак-

фирането ѝ през 1579 Трявна е тимар.); За 1692 (ОАК 13/60; СМРЗИ – Трявна, Оист. 
370; Документът е разгледан и от Ел. Грозданова); 1702 (НБКМ – Ориенталски отдел, 
ВД 97/12; СМРЗИ – Трявна Оист 369); 1873 са по Кийл, М. За създаването и ран-
ната история на град Трявна, 345 – 362; Кийл, М. За създаването и ранната история 
на Трявна. – В: Хора и селища в България през османския период. 2005. (Kiyl, M. Za 
sazdavaneto i rannata istoriya na grad Tryavna, p. 345 – 362; Kiyl, M. Za sazdavaneto i 
rannata istoriya na Tryavna. – In: Hora i selishta v Balgariya prez osmanskiya period. 2005.)

2 Калицин, М., Мутафова, Кр. Подбрани османски документи за Търново 
и Търновска каза. ВТ, 2012, с. 312. (Kalitsin M., Mutafova, K. Podbrani osmanski 
dokumenti za Tarnovo i Tarnovska kaza. VT, 2012, p. 312.)

3 Данните са по изследването на Елена Грозданова. Трявна и тревненският 
край, 17 – 41. (Grozdanova, E. Tryavna i trevnenskiyat kray, 17 – 41.)

4 СМРЗИ – Трявна, Оист. № 1758. Фрагмент от поименен данъчен регис-
тър за събиране на данък джизие. BOA: Maliyedem mudevver 4023. Собственост 
на Истанбулския архив. Превод: Румен Ковачев. (SMRZI – Tryavna, Oist. № 1758. 
Fragment ot poimenen danachen registar za sabirane na danak dzhizie. BOA: Maliyedem 
mudevver 4023. Sobstvenost na Istanbulskiya arhiv. Prevod: Rumen Kovachev)

5 Теметтуат дефтер от 1845 г., запазен в Османския архив – Истанбул (Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi–Istanbul, ML. VRD. TMT.d, 12753, стр. 11). Превод: Герана Георгиева, 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; Георгиева, Г. Различните роли на тревненските 
чорбаджии и значението им за местната икономика. // Известия на ЦСИИ, т. 8, Варна, 
2018, с. 219. (Georgieva, G. Razlichnite roli na trevnenskite chorbadzhii i znachenieto im 
za mestnata ikonomika. // Izvestia na TsSII, t. 8, Varna, 2018, p. 219.)

6 СМРЗИ – Трявна, Нуфус тефтер. 1848 г., Оист. № 525; Горанова, Л.. За демо-
графския облик на Трявна според регистър от 1846 г. // Народна култура на балкан-
джиите, т. 11, Габрово, 2018, с. 292. (Goranova, L. Za demografskiya oblik na Tryavna 
spored registar ot 1846 g. // Narodna kultura na balkandzhiite, t. 11, Gabrovo, 2018, p. 
292.)

7 Данните са от книгата на Николай Тодоров. Балканския град XV – XIX в. С., 
1972, с. 328. (Todorov, N. Balkanskiya grad XV – XIX v. S., 1972, p. 328.)
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8 Георгиева, Г. Бележки върху териториално-административното деление на 

Балканите през XIX в. и мястото на Търновска каза/санджак в него. // ГВТУ, т. II, Велико 
Търново, 2018, с. 199. (Georgieva, G. Belezhki varhu teritorialno-administrativnoto 
delenie na Balkanite prez XIX v. i myastoto na Tarnovska kaza/sandzhak v nego. // GVTU, 
t. II, Veliko Tarnovo, 2018, p. 199.)

9 СМРЗИ – Трявна, Оист № 447. (SMRZI – Tryavna, Oist № 447.) 
10 СМРЗИ – Трявна, Оист № 449. (SMRZI – Tryavna, Oist № 449.)

В регистрите от 1690 – 1691 г. и от 1691 – 1692 г. населението е 
разпределено в данъчни категории – висока – Аля, средна – Евсат и ни-
ска – Една. За всяка една от тях отговаря определена данъчна сума. За 
1691 г. сумите са както следва – 9 гроша, 4,50 гроша и 2,25 гроша. В ре-
гистъра от 1690 – 1691 г. от общо 411 имена са отбелязани 43 души във 
висока категория, 114 в средна и най-много са хората от най-бедното 
съсловие – 254 души. Общата сума, която населението плаща, е 1471,5 
гроша. Сред най-богатите жители на Трявна са включени един месар 
и двама чобани. Между записаните данъкоплатци в средната катего-
рия са хора, които упражняват следните занаяти: кошар – 1, златар – 1, 
дибагчъ – 1 (Румен Ковачев превежда като майстор, обработвач на 
кожи) и още един, който е вписан само като обработвач на кожи.

Тук вече се забелязва разликата в занаятчийското съсловие, което 
се потвърждава и от регистрираните още трима души „Уста“, терзия – 
3, кюркчия – 1, чобани ( овчари) – 6, кираджия 1 и ковач – 1. В този 
документ за пръв път имаме податки за видовете занаяти, упражнявани 
в селището в края на XVII в. Освен това наличието на термина „Уста“ 
( баш – майстор) говори за едно професионално самочувствие сред хо-
рата, упражняващи дейността, а също и предположението за наличието 
на други лица, ангажирани с практикуването на занаята. Във втория 
регистър от 1691 – 1692 г. сред записаните имаме нарастване броя на 
терзиите – 4, броя на чобаните е спаднал на 2. В този регистър се поя-
вяват „поп“ и „син на поп“. Първите са една доста внушителна цифра – 
6 свещеници, а „синовете им“ са едва 3. Срещат се също – фучеджия, 
чохар, кюркчия и долапчия. За наличието на последния Ел. Гроздано-
ва2616 смята, че вероятно в Трявна през това време е имало долапи за 
точене на коприна. Освен това се появява дюлгер и ковач. Сред реги-
стрираните е и лице, вписано като „Сегбан“ (Преводачът Петко Гру-
евски смята, че „Сегбан“ или „Сеймен“ е вид военослужещ, подобно 
на полицай или жандарм“. Вероятно тук е упоменато като прозвище). 

16 Грозданова, Ел. Трявна и тревненския край под османска власт, 17 – 41. 
(Grozdanova, El. Tryavna i trevnenskiya kray, 17 – 41.)
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От съществено значение е също и вписването на т. н. „пришълец“ и 
„син на пришълец“. Преселниците наброяват 5 домакинства, синовете 
им са 2 души. 

Следва да посочим факта, че населението на Трявна за около го-
дина време нараства с 44 души. Макар и малка, бройката все пак по-
казва увеличаване на жителите на селището. Ако пришълците са общо 
около 25 души, то нарастването наистина е минимално. Интересно е 
протоколирането на хората с упражнявания от тях занаят, което красно-
речиво говори за изграждането на добро име и самочувствие за умения 
в професията. 

Данните от регистъра за 1702 г. сочат, че се наблюдава лек спад 
на населението. Тук сумите по отношение на имуществената катего-
рия са минимално актуализирани, както следва: Висока данъчна кате-
гория – 10, средна – 5, ниска – 2,25 ( остава същата). Хората, обложени 
с най-високия данък, т.е най-заможната прослойка, са 36 души, сред 
тях най-много са земеделците. Този факт е твърде любопитен, предвид 
обстоятелството, че регионът е беден на плодородна и обработваема 
земя. 128 души са средно заможните. Сред тях има 1 овчар, 2 шивачи, 
1 поп и 2 „хайманета“. Най-многобройна е прослойката от най-бедно-
то население – 264 души. То се състои най-вече от ратаи – 15 на брой, 
следвани от 6 овчари, 5 „хайманета“ и 2 шивачи. Записани са също и 
бъчвар, долапчия, кюркчия, грънчар, дръндар, ковач и един кръчмар. 
Тук отново се натъкваме на същия „Стано Сеймен“ („Сегбан“), кого-
то вече познаваме от предходния регистър. Регистраторът е записал и 
имената на „юноши“ или „мъже с наболи мустаци“, които вероятно са 
вече в данъчно облагаемата възраст (т. е. между 13 и 15 години). Общи-
ят годишен налог, който селището плаща в началото на XVIII в., възли-
за на 1594 гроша т.е за около 10 години данъкът нараства с 11 гроша. 
Интересното в този регистър и с вписването освен на занятието, също и 
на външните черти на човека, както и отличителни негови белези. Това 
би могло да ни даде и допълнителна информация за общия физически 
вид на балканджията.

Сравнявайки движението на хората по отношение на техните 
приходи и данъци, стигаме до извода, че за малко повече от 10 години, 
броят на хората във висока категория е намалял със 7 души за сметка 
на увеличаващото се число на хората в средна и ниска категория. Чис-
леността на населението през останалия период се променя. Влияние 
за това оказват вътрешно и външнополитически събития в империята. 
Като честа причина се посочват и възникналите епидемии, а също и 
периодичните насилствени действия на империята по отношение на 
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християнското население. За средата на XVIII в. поп Йовчо докумен-
тира: ... и тогава турците причиниха много зло на християните, и на-
празно за нищо убивали човеци. И убивали, и насиляли и коне взимали 
и церкви разсипвали и неизказани злини учинили... 17. Известно е, че от 
средата до края на XVIII в. Османската империя води своите неуспеш-
ни войни с Русия. Освен това финансовата криза, в която тя попада, 
носи нестабилност в нейната централна власт и отношенията ѝ с про-
винциалните управители.18 Невъзможността Портата да се справи с 
проблема, рефлектира върху населението и в планинския град. В края 
на същото столетие Трявна е подложена на кърджалийски нашествия, 
които опустошават голяма част от селището, включително и църквата. 
Данни за двете нападения ни дават домашните извори19.

Подробно Христо Даскалов20 описва героичната съпротива наче-
ло с тревнеския чорбаджи Генко. По негова заръка е направено и т. н. 
Кале. То трябвало да служи за евентуална бъдеща отбрана на населе-
нието. Въпреки сериозния отпор на тревненци срещу османските раз-
бойници, опасността не преминава напълно и тревненци получават 
известие за готвено ново нападение от кърджалии през 1800 г. Ив. Бо-
гданов привежда като доказателство уведомителното писмо на казан-
лъшкия управител Мустафа за предстоящо нашествие на кърджалии, 

17 Радев Ив. Поп Йовчо от Трявна, с. 41. (Radev, Iv. Pop Yovcho ot Tryavna, p. 
41.)

18 Садулов, А. История на Османската империя XIV – XX в., 2000, 167 – 188. 
(Sadulov, A. Istoriya na Osmanskata imperiya.XIV – XX v., 2000, 167 – 188.)

19 НБКМ – БИА, ф. 129, а.е. 166, л.184 – 221. Първото нападение станало през 
1787 г. Записано с молитвеник на чорбаджи Генко: „Да са знай когату бастисаха 
даалите Трявна. Сине 1787 месец юни ден 27“; В един църковен бележник: „Сия 
книга Страстни петък знайно да е кога влязоха даалиите в село Трявна та го обраха 
и го изгуриха и хора изгубиха. 1798“; Поп Йовчо в своя Летопис отбелязва: „В тия 
времена въстанаха много разбойници, които се назоваваха дахалии и кърджалии; 
изгориха много села и дойдоха на село Трявна. Февр. 20 1798: в Месопустната неделя, 
и уловиха много човеци, и обраха и изгориха селото, само четвърт част от къщята 
останаха цели... преседяхме в Загра три месеца и като си дойдохме намерихме селото 
изгоряло, така и църквата опалена, но непаднала, защото беше кивгир (каменна 
зидария), но опалена като пещ: прочее всичко (беше) разграбено, но домът ни 
невредим...“ (NBKM – BIA, f. 129, a.e. 166, l.184 – 221.)

20 НБКМ – БИА, ф.129, а.е. 166, л. 184 – 221; Даскалов, Б. Кърджалии и даалии 
в Трявна. 1938.; ДА – Габрово, ф. 1500, а.е. 141. Препис от НБКМ – БИА, ф. 129, 
а.е.168, л. 44 – 45. (NBKM – BIA, f.129, a.e. 166, l. 184 – 221; Daskalov B. Kardzhalii i 
daalii v Tryavna. 1938.; DA – Gabrovo, f. 1500, a.e. 141. Prepis ot NBKM – BIA, f. 129, 
a.e.168, l. 44 – 45)

Бележки върху възникването и демографския облик на трявна през XVI – XIX в. ...
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което за щастие се осуетява21. Неминуемо размириците оказали влия-
ние върху „спокойния“ живот на хората тук. Това води до отлив на част 
от жителите му, които се заселват на юг от Балкана и дори в територии 
извън пределите на днешна България. От друга страна, Трявна приютя-
ва преселници от различни краища. Топонимията в селището доказва 
създаването и съществуването на квартал на пришълците – днес т. н. 
„Качавунска махала“22. Животът започва да възвръща своя обичаен ход, 
а жителите на селото да го възродят отново. С общи усилия тревненци 
възраждат своето родно място и успяват да го издигнат на стопански и 
културно-просветни висоти, оставяйки диря в съвременната българска 
история и култура.

21 Иван Богданов не подържа тезата за две нападения. Според Богданов през 
1798 г. покрай Трявна минава част от разбитата при Видин от Осман Пазвантоглу 
турска войска и това подвежда и поп Койчо Попниколов да запише: „и подр година 
пак минаха пътьом“.

22 Богданов Ив. Трявна през Възраждането. Исторически принос, С., 1977, 
с. 38; Николова, К. За топонимията на Тревненско. // Трявна, 1982, с. 11; Радев, Ив. 
Летописът на поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. Велико Търново, 1995 
(Bogdanov, Iv. Tryavna prez Vazrazhdaneto. Istoricheski prinos, S., 1977, p. 38; Nikolova, 
K. Za toponimiyata na Trevnensko. // Tryavna, 1982, s. 11; Radev, Iv. Letopisat na pop 
Yovcho ot Tryavna. Letopis i rodoslovie. Veliko Tarnovo, 1995). За родът на П. Славейков 
е известен факта, че идат от Банско-Разложкия край. Ел. Грозданова споменава, че 
преселване става от всички страни на Балкана и дори в района на Влашко и Молдова. 
Това се проследява по-късно и в териториите, в които работят тревненските майстори.

Ирина Димитрова
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КОНТАКТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ С РАЗГРАДСКИЯ 
КРАЙ И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Иво Стоянов

VASIL LEVSKI’S CONTACTS IN THE RAZGRAD 
REGION AND THE DOCUMENTS RELATED TO THEM

Ivo Stoyanov

The Razgrad region remains aside from the violent events of April 1876. Major rea-
son for that is the presence of dense Muslim population in the region.

In spite of that Levski includes the Ludogorie region to his Internal Revolutionary 
Organization. From the few surviving documents and reports is known that in Razgrad has 
been established a committee linked to Levski’s close associates from Ruse – Angel Kanchev 
and Nikola Obretenov. Revolutionary cores form just in a few local villages with dense 
Bulgarian population. 

Just one note from their time reaches us. But it is closely related to Vasil Levski’s 
committee activity in the region and is enough to show that the revolutionary ideas of The 
Apostle were well appreciated in the Razgrad region. 

В Разградския край липсва активна революционна дейност съпос-
тавима с други райони в българските земи. Основна причина за това е 
наличието на големи маси от мюсюлманско население, живеещо на те-
риторията на Лудогорието. Въпреки това регионът не остава изолиран 
и попада в полезрението на апостола на българската свобода – Васил 
Левски. Благоприятен фактор за развитие на революционната дейност 
има близостта на разградския регион до Русе, който през 60-те и 70-те 
години на ХIХ в. заема едно от водещите места в националноосвобо-
дителното движение. В тези години Разград се издига в материално и 
духовно отношение. В града се изгражда нова църква, полагат се осно-
вите на съвременно светско образование. Постепенно навлизат нови 
европейски обществени порядки. Тези и други фактори дават възмож-
ност да се оформи млада интелигенция, участваща активно в обществе-
ните процеси обхванали българското общество. След смъртта на Ангел 
Кънчев дейци на Русенския комитет предприемат опити да поддържат 
активна дейността на разградския комитет.
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Първото събитие, свързващо пряко Апостола с Лудогорието, е от 
времето на четническото движение, в което участва и самият той. На 
28 април 1867 г. четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Лев-
ски, в състав от тридесет човека, преминава р. Дунав при с. Пожарево 
(Тутраканско). Четата няма за цел да вдига бунт, а само да извърши 
демонстративен марш през българските земи, за да повдигне духа на 
месното население и да провери неговата боеготовност. На 3 май че-
тата осъмва в гората срещу с. Дикил таш (Побит камък). Единствено 
четника дядо Вълко Янчев има познати в селото и по настояване на 
войводата слиза за вода и храна. В бележника на писаря на четата Иван 
Кършовски срещата с местните жители е кодирана с думите: „4 Зехме 
хляб и вода от Грамада от Ноне и евдорет ум“. Тук с. Декил таш е запи-
сано като Грамада, а другият текст е кодиран и означава „Нено и родът 
му“. В другия по-разширен дневник на четата Кършовски отбелязва, че 
на 3 май край селото се срещат с местен овчар. „В малко време този 
родолюбив българин ходи и дойде с дяда Вълка заедно. И после донесе 
хляба в едни коли и едно буре вода. С него заедно дойде и брат му и още 
двама-трима още селяни, които с радостно сърце ни посрещнаха.“ 
Надвечер четата тръгва на път съпроводена от двамата братя до желе-
зопътната линия. Оттам четниците слизат до р. Бели лом и преминават 
през коритото на реката „на два часа път от Разград“1. Престоя на че-
тата край селото се е запазил трайно в спомените на хората. Според тях 
тук войводата Панайот Хитов се среща с Нено Пенчев и баджанакът му 
Станьо Коларов. Двамата заръчват на фамилиите си да опекат повечко 
хляб, който носят на четата на няколко пъти. Войводата разговарял с 
хората като им обяснил, че идват да се бият за свободата на България. 
В това време заловеният предния ден черкезин успял да избяга. Левски 
се опитал да го залови или убие, за да не ги предаде. Край селото четата 
престоява до 5 май, тъй като един от тях докато бил на пост се простре-
лял в крака. Рано сутринта на 5 май четата тръгва от местността „Тю-
тюнлюка“, водена от братята Нено и Христо Колеви. Те я съпровождат 
до железопътната линия, откъдето Нено се завръща, а за водач остава 
брат му Христо2. На 5 май те минават край с. Казъл Мурат (Благоево). 

1 Страшимиров, Д. Васил Левски, живот, дела, извори. София, 1929, докумен-
ти с №№ 506, 507. (Strashimirov, D. Vasil Levski, zhivot, dela, izvori. Sofiya, 1929, 
dokumenti s №№ 506, 507); Хитов, П. Как станах хайдутин. София, 1982, с. 286 – 288. 
(Hitov, P. Kak stanah haydutin. Sofia, 1982, s. 286 – 288).

2 РИМ-Разград, отдел История на българските земи ХV – ХІХ в., научно-
спомагателен фонд № 158 Тънкашев, Д. Светлини от древността, с. 68 – 70. (RIM-

Иво Стоянов
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Тук попадат на извор с хубава вода и след кратък престой поемат по 
пътя към с. Попкьой (гр. Попово). Споменът за преминаването на чета-
та оттук, макар и доста смътно, се предава през поколенията „Казват, 
че Левски минал. Кога? Никой не знае. При кого се отбил, къде, с кого 
приказвал? Неизвестно“3. От там четата се изтегля към Стара планина, 
като се установява за известно време в района на Сливен и Котел. През 
август 1867 г. те се срещат с оцелелите четници на Филип Тотьо и дви-
жейки се по билото на Балкана, се прехвърлят в Сърбия. 

Има известни разминавания относно престоя на четата край По-
бит камък. Според дневника на Кършовски вечерта на 3 май след като 
се снабдяват с храна и вода тръгват на път. На 4 май преминават река 
Бели лом и през деня престояват в някакъв гъсталак край реката. При-
вечер тръгват оттам и на 5 май стигат до с. Благоево. Според спомените 
на селяните записани от Димитър Петров обаче четата престояла край 
селото до 5 май, тъй като един от четниците се прострелял в крака.

Вторият момент, свързващ Левски с Разград, е от периода на него-
вата активна революционна дейност. В бележка на стр. 56 в тефтерчето 
му е отбелязано „Разград Зачу Илиев Варуш маале“4 (обр. 1). Все още 
обаче не може да бъде идентифициран човекът с това име живял в на-
шия град през този период5. Бележките в тефтерчето не следват строго 
хронологически ред и поради това е трудно да се определи с точност 
кога и къде Левски влиза в контакт със Зачу Илиев. Неговото име не 
се среща в запазените документи от предосвобожденския период. В 
спомените на хората, свързани с дейността на тайния комитет в града, 
никъде не се споменава за лице с такова име. Трябва да се има предвид, 
че някои от имената в тефтерчето на Левски по един или друг начин 
са променени поради мерки за сигурност. Възможно е и това име да е 
такова, но това безспорно показва, че Васил Левски е имал свой човек 
тук и градът е влизал трайно в неговите планове.

Третата връзка между Апостола и разградския край е свързана с 
основаването на тайните революционни комитети из Лудогорието. В 

Razgrad, otdel Istoria na balgarskite zemi XV – XІX v., nauchno-spomagatelen fond № 158 
Tankashev, D. Svetlini ot drevnostta, s. 68 – 70).

3 Попов, А., Н. Кънев. Попово, градът и околията му. Попово, 1929, с. 46. 
(Popov, A., N. Kanev. Popovo, gradat i okoliyata mu. Popovo, 1929, s. 46).

4 Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски. Факсимилно издание. 
София, 2007, с. 56. (Lichniyat belezhnik (teftercheto) na Vasil Levski. Faksimilno izdanie. 
Sofia, 2007, s. 56).

5 Ново Лудогорие, бр. 24, 27 февруари 1973 Илиев, Б. Един адрес в джобното 
тефтерче на Васил Левски. (Novo Ludogorie, br. 24, 27 fevruari 1973 Iliev, B. Edin adres 
v dzhobnoto tefterche na Vasil Levski).

Контактите на Васил Левски с разградския край и документи, свързани с тях
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бележка на стр. 65 е отбелязано следното: „На 1872 иан(уари) 22 с пре-
поръчка от Ц. К. изпраща се А(нгел) К(ънчев) за Разград и около да 
състави ч(астни) к(омитети). Дават му са и печатни белети който 
ще дава срещу дадините пари от ч(астните) к(омите)ти и от други 
час/т/ни лица. За в Ц. К. броят на разписките комитетски е от пър-
вий до осмий а на час(т)ните- от първий до двадесятий. Дават му са 
3 печатни писма, два Бъл(гарски) гласа и две прокла(мации)“6 (обр. 
2). Трите дадени писма са със заплашителен характер, отправени към 
богати българи, за да дават средства за делото. Брошурата „Български 
глас“ е издадена от Любен Каравелов през 1870 г. Двете прокламации 
са издадени от името на Ловешкия комитет, обявен от Васил Левски 
за Привременна правителство. За нуждите на организацията пари се 
събират от частни лица и от името на комитета, затова и квитанциите 
са с различна номерация. В изпълнение на това на 22 януари 1872 г. в 
Разград пристигат Ангел Кънчев и Марин Цонзоров, които се срещат с 
Никола Икономов. След това в дома на Гани Чернев в присъствието на 
Димитър Мънзов, Тодораки Иванов, Бърни Бърнев и Сидер Грънчаров 
създават местния революционен комитет. За председател е избран Гани 
Чернев. На следващия ден А. Кънчев и М. Цонзоров основават комитет 
в с. Пороище, който е ръководен от поп Иван Самоковски7. Основната 
дейност на комитетите е свързана със събирането на пари за закупуване 
на оръжие и привличането на нови членове. От изброените материали 
в бележката, предадени от Васил Левски на А. Кънчев до наши дни не 
е запазено нищо. Това най-вероятно се дължи на факта, че след като 
научават за трагичната смърт на А. Кънчев, поради страх от разкриване 
на дейността им, дейците на разградския комитет унищожават целият 
архив8.

Информацията в тефтерчето обхваща периода 1870 – 1872 г., ко-
гато Апостолът развива своята най-активна комитетска дейност. Това е 

6 Личният бележник (тефтерчето), с. 65. (Lichniyat belezhnik (teftercheto), s. 65).
7 Изворов, А., В. Йорданов. Исторически преглед на Разградското читалище 

(Съгласие) – Развитие от 1869 – 1904 г., по случай 35 годишнина от основаването 
му (спомени на бившите председатели Д. Хранов, Г. Згуров и П. Каракулаков). В: 
Юбилеен сборник по случай 35-та годишнина на Разградското читалище. Разград, 
1904, с. 24 – 25. (Izvorov, A., V. Yordanov. Istoricheski pregled na Razgradskoto chi-
talishte (Saglasie) – Razvitie ot 1869 – 1904 g., po sluchay 35 godishnina ot osnovavan-
eto mu (spomeni na bivshite predsedateli D. Hranov, G. Zgurov i P. Karakulakov). V: 
Yubileen sbornik po sluchay 35-ta godishnina na Razgradskoto chitalishte. Razgrad, 1904, 
s. 24 – 25).

8 РИМ-Разград, научен архив № 344. (RIM-Razgrad, nauchen arhiv № 344).

Иво Стоянов
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времето, когато са положени основите на редица комитети из различни 
краища на българските земи. В структурно отношение Васил Левски 
изгражда своята Вътрешна революционна организация, като определя 
гр. Ловеч за ръководен център. Левски и съратниците му обикалят ак-
тивно населените места, подготвяйки населението за предстоящата въ-
оръжена борба. Освен записките от тефтерчето от този период до нас са 
достигнали и документи, потвърждаващи извършената революционна 
подготовка в разградския регион. 

Описвайки дейността на местният революционен комитет, Анани 
Явашев отбелязва, че от предосвобожденският период до 20-те години 
на ХХ в. е запазена само една революционна чиста бланка, на която има 
„въ лево горе лъвъ съ вдигнатъ мечъ и съ надписъ Б. М. Ц. Р. Комитетъ 
„Искра“ и долу „Правдина са добива съ кръвнина“9. Съкращението 
(Б. М. Ц. Р. К.) вероятно означава Български местен централен рево-
люционен комитет. С това тукашните дейци показват, че те са водещи 
за другите комитети от региона. „Искра“ е кодовото име на комитета, 
а на града е „Мирослав“. Описаната от А. Явашов бланка показва, че 
разградският комитет е един от малкото, който се е сдобил със собствен 
печат и издава свои бланки. По думите на А. Явашов тази бланка е била 
притежавана от някогашния член на комитета Д. Стоянов. Квитанцията 
обаче не е предадена в музея и нейната съдба остава неизвестна. Са-
мият Васил Левски настоява всеки частен комитет да има свой печат, 
с който да подпечатва издаваните от него документи. Той обаче трябва 
да бъде одобрен от окръжния комитет, като се пази да не се изгуби и 
фалшифицира10.

От времето на революционната дейност на Левски и тази на съ-
ратниците му из разградския край до наши дни са запазени други до-
кументи. Единият е празна разписка с печат, в центъра на който е лъв с 
вдигнати лапи и около него надпис: „ПРИВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛ-
СТВО ВЪ БЪЛГАРИЯ. I отд. отъ Б. Р.Ц. К.“. В средата на квитанцията 
има ръкописен текст: „Приехме от Г- на под № в “. Под него, малко в 
страни, е изписана годината 1871 г. (обр. 3). Липсва пореден номер, 
но личат следи от пробождане, което показва, че е била част от кочан 
с други бланки. Размерът и е 19,6/12,6 см., а той не съвпадат с другите 

9 Явашов, А. Разград неговото археологическо и историческо минало. Разград. 
Част I. 1930, с. 188. (Yavashov, A. Razgrad negovoto arheologichesko i istorichesko 
minalo. Razgrad. Chast I. 1930, s. 188).

10 Попов, Ж. Без сън, без покой. Книга за Васил Левски. София, 1986, с. 76 – 77. 
(Popov, Zh. Bez san, bez pokoy. Kniga za Vasil Levski. Sofia, 1986, s. 76 – 77).
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бланки, използвани от Левски. Вероятно тя е подготвена за посещение 
на А. Кънчев в разградско при основаването на тайните комитети11. 

Революционните квитанции са едни от най-важните документи, 
останали от дейността на Васил Левски. Отначало се използват блан-
ки с размери 8,5/21,5 см., напечатани саморъчно на примитивната пе-
чатничка. През 1872 г., след завръщането си от Букурещ, започва да 
използва нови бланки с размер 9/24 см., които са на кочан. При първия 
в горният десен ъгъл с печатни букви е изписано „Ц. Б.Р. К. въ БЪЛ-
ГАРСКО“ в средата „Приехме отъ Ч. Б. Р. К. въ... . приехме чрезъ... .“. 
В долния десен ъгъл е печата с лъвчето и „ПРИВРЕМЕННОТО ПРА-
ВИТЕЛСТВО ВЪ БЪЛГАРИЯ. I отд. отъ Б. Р.Ц.К.“. Другият вид бланки 
са перфорирани и при откъсване едната част остава към кочана. Те са 
оформени като другите, но с ръкописен текст. Двата вида запазени кви-
танции са номерирани. Печата върху запазените бланки е от времето, 
когато Левски е положил основите на своята Вътрешна революционна 
организация, а комитетът в Ловеч е определен за Привременно прави-
телство12. 

Практика е след основаването на частен комитет членовете му да 
внасят определена сума за закупуване на оръжие. В замяна те получа-
ват такава попълнена квитанция, удостоверяваща внесените пари за на-
родното дело. По спомените на Марин Цонзоров при основаването на 
комитета в с. Пороище „поп Иван даде на Кънчев 15 бели меджидиета 
помощ Разписката за тази помощ и до днес се намира в мене“. Това е 
една от квитанциите дадени на А. Кънчев от Апостола при тръгването 
му за Разград. Двамата събират пари и при сформирането на комитета 
в с. Благоево. След основаването му обаче хората са пресрещнати и 
заплашени от Кара Илия, че ще бъдат предадени на властта. Поради 
страх новоприетите членовете събират квитанциите и Кънчо Обреш-
ков ги предава на Ангел Кънчев, а той им връща парите. По този начин 
комитета в Благоево се разтуря в същата вечер, в която е основан. Един-
ствен поп Тодор дава три лири, за което получава разписка. Празната 
бланка е предадена в музея през 1963 г. Не е ясно обаче, кой я предава 
за да бъде свързана с някой от дейците на комитета. Учителят Димитър 

11 РИМ-Разград, отдел История на българските земи ХV – ХІХ в., основен 
фонд № 411. (RIM-Razgrad, otdel Istoriya na balgarskite zemi XV – XІX v., osnoven fond 
№ 411).

12 Попов, Ж. Без сън, с. 76 – 77. (Popov, Zh. Bez san, s. 76 – 77); Възвъзова-
Каратеодорова К., З. Ноева, В. Тилева. Васил Левски документален летопис 
1837 – 1873. София, 1987, с. 266. (Vazvazova-Karateodorova K., Z. Noeva, V. Tileva. 
Vasil Levski dokumentalen letopis 1837 – 1873. Sofiya, 1987, s. 266).
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Мънзов отбелязва, че Кънчев е идвал в града 4 – 5 пъти и винаги е отся-
дал в къщата на Христо и хаджи Павли Геранлиеви. При едно от посе-
щенията си в града дори е провел и военна подготовка на младежите13. 
Вероятно някой техен наследник е предал бланката в музея.

На проведеното в Букурещ общо събрание на БРЦК в периода 29 
април – 4 май 1872 г. се приема нов устав и програма на организацията. 
След него Васил Левски предприема последната си обиколка из българ-
ските земи. Тя преминава през населени места, в които вече функцио-
нират комитети. При нея той реорганизира изградената революционна 
мрежа, като създава окръжните центрове. Според новия план Разград 
попада в района на Сливенския окръжен комитет и има помощни функ-
ции. На 1 юли 1872 г. Васил Левски започва последната си обиколка, 
преминавайки Дунав при Оряхово. Тя преминава през селищата, къде-
то има изградени комитети, тъй като Левски започва реорганизация на 
цялата мрежа. Тази обиколка завършва призори на 27 декември 1872 г. 
със залавянето му в Къкринското ханче.

Във връзка с тези нови промени в дейността на БРЦК в РИМ – 
гр. Разград е запазена прокламацията от 14 юни 1872 г. (обр. 4). С нея 
организацията уведомява членовете, че е приет нов устав, който след 
отпечатването му ще бъде разпространен сред местните комитети. Лев-
ски е упълномощен и за в бъдеще да действа в българските земи и да 
представлява организацията навсякъде. От частните комитети се изис-
ква уставът да бъде спазван стриктно. Документът е подпечатан с печа-
та, изработен след общото събрание в Букурещ. Той е кръгъл, в средата 
е поставен изправен лъв, обърнат наляво, без корона и надпис около 
него „БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ“14. 
Прокламацията е предадена в музея през 1977 г., но и за нея липсва до-
пълнителна информация. На общото събрание в Букурещ Никола Об-
ретенов и Иларион Драгостинов представят комитетите от Русе, Шу-
мен, Разград и Търговище. Вероятно прокламацията е донесена от Н. 
Обретенов, тъй като той в следващите години прави опити да съживи 
дейността на местния комитет15. 

13 Изворов, А., В. Йорданов. Исторически преглед на Разградското читалище, 
с. 24 – 25. (Izvorov, A., V. Yordanov. Istoricheski pregled na Razgradskoto chitalishte, s. 
24 – 25).

14 РИМ-Разград, отдел История на българските земи ХV – ХІХ в., научно-
спомагателен фонд № 206. (RIM-Razgrad, otdel Istoriya na balgarskite zemi XV – XІX 
v., nauchno-spomagatelen fond № 206); Попов, Ж. Без сън, с. 59 – 73. (Popov, Zh. Bez 
san, s. 59 – 73).

15 Страшимиров, Д. Васил Левски, документ № 465. (Strashimirov, D. Vasil 
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Възможността Левски да посети Разград се появява през 1869 г. 
След края на първата обиколка при посещението си в Цариград се за-
познава с черногореца Зега (Зата) Стефанович. Неговото предложение 
е Апостола да обходи Софийско, Пловдивско и Търновско, а Бойко Не-
шов други градове, сред които е Разград. Двамата трябва да се срещнат 
с хората и да проучат каква е революционната им нагласа. Черногоре-
цът предлага пари, с които да финансира пътуването на двамата. Лев-
ски обаче не приема предложението, като се усъмнява в намеренията на 
Зега Стефанович. Скоро той е разкрит като руски агент16. С това пропа-
да възможността Апостола, вероятно движейки се с Бойко Нешов, да 
посети Разград. 

Темата за контактите на Левски с Лудогорието е разгледана и от 
Борис Илиев. Но в нея е отделено по-голямо внимание на взаимоот-
ношенията на Апостола със силистренския край. Разглеждайки тези 
контакти, Б. Илиев отбелязва още два факта, свързващи Левски с раз-
градски регион. Първият е от пролетта на 1866 г. След двегодишно 
учителствуване Апостола напуска с. Войнягово и преминавайки през 
Лудогорието, се установява в Добруджа в гр. Тулча. За това пътуване 
обаче липсват точни данни. Другият момент, който е посочен, е от де-
кември 1868 г., когато Левски предприема пътуване до Цариград. Спо-
ред Б. Илиев предвижването започва с железницата от Русе до Варна, 
преминавайки през гара Разград. От Варна Левски пътува с параход до 
столицата на империята17. Биографите му обаче описват това пътуване, 
че е извършено само с параход от Турно Магурели до Варна и от там 
до Цариград.

Има още два, но не доказани, случая за посещение на Левски в 
Разград. В отдел „История на България ХV – ХІХ в.“ се пазят спомени-
те на Бърни Йорданов, внук на основателя на тайния комитет в Разград 
Бърни Бърнев. В един от тях той описва случай, разказан от дядо му на 
майка му Мария. Според нея един ден през лятото на 1872 г. в дома на 
дядо му дошъл непознат мъж. Гостенинът бил облечен в селски дрехи 
и имал превръзка на едното око. След като хапнали, домакинът казал 

Levski, dokument № 465).
16 Унджиев, И. Васил Левски. Биография. София, 1980, с. 113 – 114. (Undzhiev, 

I. Vasil Levski. Biografiya. Sofia, 1980, s. 113 – 114).
17 Илиев, Б. Васил Левски и Лудогорието. В: Исторически очерци. София, 

2009, с. 131 – 138. (Iliev, B. Vasil Levski i Ludogorieto. V: Istoricheski ochertsi. Sofia, 
2009, s. 131 – 138).
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на жена си да свари по едно кафе, а гостенинът поискал то да е сладко 
като свободата на българския народ. След като изпили кафето, двамата 
излезли от къщата. Няколко часа по-късно Б. Бърнев се върнал и попи-
тал съпругата си дали знае, кой е този човек. След нейния отрицателен 
отговор, той и казал, че това е Васил Левски. Съпругата му Петранка 
често чувала това име в къщата си, но си го представяла по-иначе, не в 
селски дрехи18. Информацията за идването на Левски в Разград обаче 
не се потвърждава от никакъв друг източник. Друга подобна информа-
ция свързва Васил Левски е свързана с близкото до Разград село Порои-
ще. Тук през 1872 г. има изграден революционен комитет, ръководен от 
поп Иван Самоковски. Тази история е записана от Стоян Петров, който 
е внук на поп Иван Самоковски. Според преданието турската власт по-
лучава сведение, че Левски ще дойде в село Арнауткьой (Пороище) и 
устройва засади около селото. Местни младежи обаче успяват предва-
рително да предупредят Апостола и той се спасява от готвения капан19. 
Разказаната ситуация също няма никакво потвърждение от наличните 
документи за движението на Левски.

В запазената документация, отнасяща се до последната обиколка 
на Левски, не се споменава, по какъвто и да е повод, че той е идвал 
в Разград, или че е имал намерение да идва насам20. Тя започва след 
проведеното първо общо събрание на БРЦК в Букурещ в периода 29 
април – 4 май 1872 г. На това събрание Васил Левски е определен за 
главен апостол на организацията. След неговия край той се завръща в 
българските земи и на 1 юли предприема четвъртата си обиколка. По 
време на нея Левски предприема структурни реформи в организацията. 
Той пристъпва към създаване на окръжни комитети на Вътрешната ре-
волюционна организация (ВРО).

След трагичната смърт на А. Кънчев и залавянето на Васил Лев-
ски в края на 1872 г. революционната подготовка в Разградско запада. 
Опити за съживяване на местните структури предприема русенският 
деец Никола Обретенов. През 1874 г. той посещава града, правейки 
опит да обнови комитета. На следващата година друг русенец – Стати 

18 РИМ-Разград, научен архив № 345 спомени от Бърни Йорданов. (RIM-
Razgrad, nauchen arhiv № 345 spomeni ot Barni Yordanov).

19 РИМ-Разград, научен архив № 204 спомени за Иван Стоянов Самоковски от 
внук му Стоян Петров. (RIM-Razgrad, nauchen arhiv № 204 spomeni za Ivan Stoyanov 
Samokovski ot vnuk mu Stoyan Petrov).

20 Възвъзова-Каратеодорова К., З. Ноева, В. Тилева. Васил Левски документален 
летопис. (Vazvazova-Karateodorova K., Z. Noeva, V. Tileva. Vasil Levski dokumen-
talen letopis). 

Контактите на Васил Левски с разградския край и документи, свързани с тях



226

Попов, пренасящ вестници и писма от Румъния в Североизточна Бъл-
гария също посещава Разград. В този период революционен комитет 
възниква в с. Хърсово, в който влизат и младежи от съседното село 
Голям извор. Тук активна дейност развива съратникът на Левски Сидер 
Гръничаров. При подготовката на Априлското въстание на Североиз-
точните български земи е определена спомагателна функция21. 

Тези факти, макар и твърде скромни, показват, че Разград има 
своето място в плановете на Апостола за всеобщо въстание. Някои от 
тях са недоказани и са плод повече на желанието на хората от по-късни 
времена за такива връзки, отколкото на реални събития. От друга стра-
на, времето и човешкото нехайство са унищожили и малкото докумен-
ти, отнасящи се до разпространението на революционните възгледи на 
Васил Левски. Реализирането на идеята за всеобщо въстание става чрез 
изграждането на месните комитети в Лудогорието. В хода на Април-
ското въстание единствено от комитета в с. Хърсово излиза малка чета, 
която, след като не успява да се свърже с тази на Таньо Стоянов, се 
насочва към Горна Оряховица. Виждайки, че и там въстанието е неспо-
лучливо, младежите се прехвърлят в Румъния, а на следващата година 
се включват в българското опълчение. Водачът им Димитър Енчев за-
гива в боя край Стара Загора. 

Всички тези факти говорят ясно, че в Лудогорието Васил Левски 
също открива свои съмишленици, готови да пожертват живота си за 
свободата на Отечеството си.

21 РИМ-Разград, научен архив № 267 Маждракова, О. Разград и Разградско 
в Българското национално-освободително движение след Кримската война. (RIM-
Razgrad, nauchen arhiv № 267 Mazhdrakova, O. Razgrad i Razgradsko v Balgarskoto 
natsionalno-osvoboditelno dvizhenie sled Krimskata voyna). 
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ЗА ПРОИЗХОДА НА ТУРСКОТО ИМЕ НА СЕЛО 
ВЛАДИМИРОВЦИ, РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Абтула Абтула

THE ORIGIN OF THE VILLAGE VLADIMIROVTSI’S 
TURKISH NAME, RAZGRAD REGION

Abtula Abtula

The following statement is a survey about the origin of the Turkish name of village 
Vladimirovtsi located in region Razgrad. In order to do that a lot of ottoman-Turkish regis-
ters are used, dating back to XVI – XIX century. Along with that modern researches, Turkish 
and Bulgarian demographic changes in the Balkans are also used. This data allows study-
ing the change in the names of this village, which are Gyuzeldje Habibler, Gyuzeldje Svajd, 
also Sari Habib, Habib Halife, Habib,Hebib. The last approved name of the village until 
1934 is Sarihebib. In this research parallels about village names in the territory of Bulgaria 
and Republic of Turkey are examined. Other hypothesis about the origin of the name based 
on demographic changes in the region of the Samuil altitudes are also used. As a result, the 
name of the village changes several times. Around XVII century the village is located in its 
modern place.

Наименованието на всяко едно населено място е строго индиви-
дуално и служи за обозначаването и разделянето му от други селища. 
Голяма част от селищните имена са носители на географски белези, на 
основателите си или на местата, откъдето идват заселниците. С тече-
ние на времето тази информация се променя и придобива легендарен 
характер. Съвременният изследовател е необходимо да направи обсто-
ен анализ на всички хипотези за произхода на дадено селище. В тази 
своя работа той се сблъсква, от една страна, с легендите и преданията и 
документалното наследство, пощадено от времето. Това породи и моят 
интерес към изследване на произхода на името на родното ми място.

Село Владимировци, намиращо се в община Самуил, е едно от 
големте села в Разградска област, като в наши дни то има близо 1000 
жители. Повече от 400 години от своята история в документите селото 
е записано с различни турските имена, като най-често това са: Хабиб, 
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Саръ Хабиб и Хебиб. Настоящото изследване има за основна задача да 
проследи формирането и промяната на местоположението на селището 
и произхода на неговото име. 

Основните думи, от които се състои името на селото са: Саръ, Ха-
биб и Хебиб. Много е важно да се намери най-ранния вариант на име-
то, защото във времето се допускат както фонетични изменения (Ха-
биб – Хабип – Хебиб – Хебип – Ебип), така и грешки в записванията в 
данъчните регистри. Буквата „Х“ почти не се изговаря в турския език 
и името звучи като Ебип1. Често писарите са от най-различен произход 
(тюркски, кюрдски, арабски, ирански и други) и затова не трябва да се 
пренебрегва човешкият фактор при допускане на грешки в записване 
на селището. Погрешното записване само на една буква може да доведе 
до промяна на смисъла на името. 

Най-ранното засега известно име на село Владимировци е в деф-
тер от 1530 г., където то е регистрирано като Гюзелдже Хабиблер и 
Гюзелдже Сааяд в кааза Чернови (Червен)2. Въз основа на събраната 
информация в дефтера издателите му изготвят и карта с населените 
места описани в него (обр. 1).

Хабиб е много разпространена дума с арабски произход, означа-
ваща „любим“. Поради тава, че ислямът възниква в арабския свят, а 
след това се превръща в световна религия, много от арабските имена 
и думи навлизат в речника на различни народи. Едно от названията на 
пророка Мохаммед е „Хабибулах“, „Хабибаллах“, което означава „лю-
бимецът на Аллах“3. Думата Хабиб и нейният женски вариант Хабибе 
се срещат и в наши дни.

В турския град Антакия има мечит на праведния Хабиб Наджар, 
който след чудодейно излекуване на болния му син от свети мъже, при-
ема християнството и по-късно е убит заради застъпничеството си за 
новата си вяра4. 

1 Ulusoy, E. Deliorman – Лудогорие. Istanbul, 2016, с. 281.
2 370 numarali Muhasebe-i vilayet-i Rum-ili defteri (937/1530) II. Ankara, 2002, 

с. 101 и цитираната там под линия бележка с № 905: ВОА ТD 439, с. 99. https://www.
devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/370_
nolu_muhasebei_rum_ili_defteri.pdf

3 Айвалъ, Р. Животът на Мухаммед. Мармарски университет, Ислямски 
факултет. (Ayvala, R. Zhivotat na Muhammed, Marmarski universitet, Islyamski fakultet). 
http://www.dinimizislam.com/Download/Pdf/MyBelovedProphet-bg.pdf.

4 Озарслан, С. История Хабиба Наджара и его мечет: где правда и где вымысел? 
(Ozarslan, S. Istoriya Habiba Nadzhara i evo mechet: gde Pravda I gde vyimyisel ?). 
http://islam-portal.ru/novosti/105/5341/.

Абтула Абтула



229

В гр. Чиврил (област Денизли, Турция) има тюрбе на Хабиб 
Аджем баба, който е от сектата на дервишите, дошли от областта Хоро-
сан на Иран5. Живял е в края на XIII и началото на XIV в. Учил пастир-
ските племена на земеделие. Според исторически сведения има чифлик 
в района с това име6. 

Днес в Западна Турция има няколко селища с името Хабиблер. В 
област Айдън, околия Герменджик има с. Хабиблер, селище със също-
то име има и до гр. Бозтепе. Село с името Хабиблеркьой има в област 
Денизли, околия Кале. 

Дали тези селища и личности имат нещо общо с нашето село не е 
известно, но в много проучвания за села с турски имена в България, се 
търси техният еквивалент в Турция с цел проследяване на миграцион-
ни процеси. Изселниците от България в Турция през 1934 г. от селата 
Бърдоква, Голям Поровец, Ножарово, Владимировци са настанени в 
района на градовете Денизли, Испрата и Бурдур7. 

В най-ранното сведение за село Владимировци от 1530 г. името му 
е записано като Гюзелдже Хабиблер8. Думата Гюзелдже е със значение 
на хубаво, красиво. Тя сякаш е излишна и само натоварва емоционално 
названието, затова не присъства в следващите изписвания на селото. 
Изглежда писарят е бил впечатлен от нещо, за да сложи този епитет от 
иначе нормалното название на селото – Хабиблер. Хабиб е лично име, 
а наставката -лер е за множествено число, но понякога се използва като 
прилагателно със значение на любим, благочестив и др. По този начин 
превода на името означава Хубавите Хабибчани.

Другото паралелно название на селото, което е употребено в да-
нъчния регистър от 1530 г. е Гюзелдже Сайад. Sayyad е арабска дума 
със значение на ловец. Тя се среща като лично и фамилно име. Ако е 
име на човек, би означавало Хубавия Сайад, а другото значение се пре-
вежда като Хубавия ловец. В двата случая присъства „хубавия, краси-
вия“, а и двете думи „ хабиб и сайад“ са арабски. Ако писарят ги е упо-
требил като взаимнозаменяеми, то възможно е Хабиб да е бил ловец, 

5 Аджем е арабска дума за обозначаване на чужденци, навлязла в турския език 
за обозначаване на общността, живееща в Иран и Тюркменистан. 

6 Erdem, I. Civriliki Turkmen dervisi Beyce sultan ve Habib – I Acem. http://dergiler.
ankara.edu.tr/dergiler/18/27/161.pdf.

7 Информацията ми е предадена при разговор с Ридван Закиров от с. 
Владимировци.

8 Rumeli eyaleti (1514 – 1550). Osmanli yer adlari I. Ankara, 2013, с. 321. https://
www.academia.edu/34871866/Osmanl%C4%B1_Ar%C5%9Fivleri_-_Rumeli_Yer_
Adlar%C4%B1. 
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или от такъв род. Затова е необходимо да проследим другите близки 
при изписване или превод на съвременен турски език думи.

Думата Said е със значение на блажен, благочестив, праведен, бо-
голюбив, вървящ по пътя на Аллах човек. Близка до нея е думата Seyyid. 
Тя се среща с две значения, едно от които е лидер на общност, автори-
тетен човек. Например Сейид Али Султан (Къзъл Дели), Сейид Рюстем 
Гази са свети личности на исляма. Истинското име на Хаджи Бекташ 
Вели е Сейид Мухаммед бин Ибрахим Ата. Истинското значение на 
Seyyid означава, че хората са от рода на пророка Мохаммед. Те имали 
правото да носят зелена чалма и редица привилегии. Според проучване 
посветено на Фатма, дъщерята на пророка Мохамед и зет му Хазрети 
Али, техните деца – поколението на Хазрети Хюсеин са тачени като 
сейиди, а на Хазрети Хасан като шерифи. Такива семейства присъстват 
в новообразуваните села, особено видно в периода 1540 – 1550 г. Така 
например в съседното село Подайва има едно семейство шерифи, а в 
голямата Шуменска каза присъствието на сеидски и шерифски дома-
кинства от 11 ханета в 5 села през 1540 г. се увеличава на 111 ханета 
в 32 села през 1550 година9. В последствие обаче хора, които не са от 
родовия кръг на пророка Мохаммед, се ползват с това почетно обръще-
ние. Още по-късно Сеид и Шериф започват да се използват като имена 
на обикновени хора. Религиозно свързани названия, които често се из-
ползват са: хаджи, деде, пир, сейди и сейид са реално доказателство за 
присъствието на представители на различни религиозни течения. 

В дефтер от 1530 г. за регион Коня изобилства от имена на села 
съставени по модела Сейид + лично име: Сейид Абдуллах, Сейид 
Ахмед, Сейид Наджи и др. По този модел селото би следвало да се 
казва Сейид Хабиб.

Прави впечатление, че в малкото срещани имена на родове и села, 
името Хабиб в повечето случаи е свързано с думи с религиозно значе-
ние- шейх, деде, факих, халифе, ходжа. В този аспект възможността 
за превод като селото на Благочестивия Хабиб или Блаженият Хабиб 
изглежда по-правдоподобно.

Присъствието на думата Гюзелдже в името на селото донякъде е 
излишно. Самата думата гюзелдже (красивия, хубавия) може да се упо-
треби и в духовен аспект, а това ни отвежда към религиозната окраска, 
за благочестив духовник, към дервиш.

9 Gumuşçi, O., H. Yilmaz. XV – XVII. Yuzyillarda Anadoludan Şumnuya 
(Kuzeydou Bulgaristan) Yapilan Göçler ve Kurulan Musluman Turk Yerleşmeleri. 
Balkanlarda islam Miadi dolmayan umut-2. Ankara, 2016, с. 532. http://isamveri.org/
pdfdrg/G00146/2016/2016_GUMUSCUO_YILMAZHH.pdf.
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От друга гледна точка може да се приеме, че Хабиб и Сейид са 
синоними в религиозно отношение. Хабиб е любимец на Аллах (Хаби-
баллах, Хабибулах), а Сейид също е благочестив, праведен, вървящ по 
стъпките на Аллах.

По време на управлението на Сюлейман Великолепни (1520 – 1566) 
се приемат редица законови реформи, заради което е наречен Кануни 
(Законодател). Той поръчва да се направи регистрация на цялото насе-
ление в Османската империя. Такива регистри, наречени дефтери, има 
от цялата империя. Това ни позволява да сравним данните от два деф-
тера за наличието името Хабиб в тях.

В дефтера от 1530 г. села с подобно име освен Гюзелдже Хабиблер 
и Гюзелдже Сааяд в кааза Чернови (Червен) има в лива Чирмен (Чер-
номен, Гърция) село Хабиб шейх, с друго име Дженнет (рай) шейх (дн. 
гр. Любимец). В кааза Хърсово (Силистренско) се намира село Хабиб 
деде (Лозова кьой)10. В дефтер от същата 1530 г. за вилаета Караман, в 
който са описани родовете (джемат) в този район, в кааза Селенди има 
джемат Хабиблер11. Град Селенди се намира в област Маниса, а в мина-
лото тези земи са били част от бейлика Сарухан.

В описа на лива Коня в раздел „Имена и родове“ е регистриран 
Хабиб ходжа с друго дублиращо име Хюсеин ходжа12. Видно е, че Ха-
биб се използва като прилагателно със значение „любимия“ ходжа, 
но истинското му име е Хюсеин ходжа. Този пример извежда думата 
„Хабиб“ за използване в по-широк аспект на значението, не само като 
лично име, но и за обозначаване на любими личности с обществено 
обаяние и авторитет. 

В лива Нигде е обозначено присъствието на род Habib evladi (по-
томците на Хабиб), а в лива Бей шехир присъства Habib fakih (познавач 
на ислямското право)13. 

В изследване за населените места в периода 1514 – 1550 г. в евро-
пейските земи на Османската империя са регистрирани 16 селища, съ-

10 370 numarali Muhasebe-i vilayet-i Rum-ili defteri (937/1530) ІІ. Ankara, 2002, с. 
75, 80.

11 387 numarali Muhasede – I Vilayet – I Karaman ve Rum Defteri (937/1530) І. 
Ankara, 1996, с. 64. 

12 387 numarali Muhasede – I Vilayet – I Karaman ve Rum Defteri (937/1530) І. 
Ankara, 1996, с. 42, 43, 70.

13 387 numarali Muhasede – I Vilayet – I Karaman ve Rum Defteri (937/1530) І. 
Ankara, 1996, с. 49, 57, 82.
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държащи Хабиб14. В Анадола за периода 1530 – 1556 г. са регистрирани 
18 населени места в съчетание с Хабиб15.

Прави впечатление, че в дефтера от 1530 г. за разлика от други 
имена на родове и населени места, съчетанията с думата Хабиб са срав-
нително рядко срещани.

Широко разпространено е преданието, че част от живеещите в с. 
Владимировци и региона турци са наследници на преселници от райо-
на на днешния гр. Коня. В потвърждение на това е запазено предание, 
което е записано от Сали Мустафов Пиролу. Той е преселник от селото, 
който днес живее в Бурса. Сали Пиролу съставя родословно дърво на 
рода Пир-оглу (децата на старейшината) (обр. 2). 

В село Владимировци има много техни наследници. Той пише 
следното предание, което е чул от неговите деди:

„Хаджи Сюлейман Пири живеел в Туркменистан с 40 души от 
своя род16? Оттам се преселват в Среден Анадол близо до гр. Коня. По 
това време тогавашният падишах известил, че който се пресели в Ру-
мелия, ще му се даде безплатно земя. Събрали се Пир Сюлейман и 40-
те души да помислят какво да правят. Взели решение да тръгнат на 
път. Някъде по пътя остават да почиват в една гора. Останали 3 дни 
и 3 нощи. Сюлейман деде имал още двама братя. Попитал брат си къде 
ще се установи, а той му казал, че ще тръгне към т. н. кота 1050 към 
Югославия ?(Македония?). Другият брат казал, че ще се установи във 
Варненско? Аз ще остана в Делиормана – казал Сюлейман деде. Първо 
останали около 2 години в района на с. Подайва, след което минали в 
Хабибкьой и останали тук. Тук починал и Сюлейман деде“. 

Според автора, записал преданието, село Владимировци е било 
основано около 1497 – 98 г., като първите къщи били близо до днешния 
център. Единият от братята основава село край Гюмюрджина. 

Интересно е съвпадението на преданието с историческите данни, 
които показват, че села с подобни имена има именно в тези райони: 
Делиормана, Силистренско, Одринска и Беломорска Тракия (Гелиболу, 
Кешан, Малгара, Виза, Черномен), които са близки до Гюмюрджина, 
както и в региона Караман, засечени в регистри от 1530 г. В юруш-
ките общности също има села с име Хабибче, които не са посочени в 

14 Rumeli eyaleti (1514 – 1550), с. 321. 
15 Rumeli eyaleti (1514 – 1550), Osmanli yer adlari: II. Ankara 2013, с. 573. https://

www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar/649a6751-e397 – 432d-8e3c-be4c2489562d.pdf. 
16 Едва ли става реално за 40 рода, защото 40 е свещено число при тюрките и те 

го използват активно в преданията си. 

Абтула Абтула



233

определена територия, а към коя група са регистрирани – налдьокен, 
коджаджък, танръда.

Наличието в региона Караман на свят човек на име Хабиб Аджем 
(Хабиб Иранеца) баба, както и на джемат (род) с това име позволяват 
изграждането на хипотеза за произхода на днешното село Владими-
ровци.

Образуването на голяма част от селата в Североизточна България 
е свързано с дервиши, а самите общности са под влияние на различ-
ни течения и секти в Исляма. Голяма роля в това отношение изиграва 
учението на Ахмед Йесеви в Хоросан (област в Иран). Преминаването 
от една религия в друга (от шаманизма към исляма) е трудно и религи-
озните лидери в този район приспособяват исляма към традиционната 
мисловна форма на тюрките. Появяват се дервиши, които проповядват 
този народен ислям. Те са наричани от народа баба, ата, деде, абдал, 
халефи, ъшък, шейх, торлак и др. Постепенно се появяват различни 
тарикати (секти), обучаващи дервиши, които тръгват да проповядват по 
свой начин вярата в Аллах. Преминавайки от Анадола на Балканите, те 
носят този нетрадиционен ислям в тези земи17. 

Тръгвайки по трохите, които ни е оставила историята, се виж-
да, че те са от тези неканонични ислямски течения, съдържащите се в 
името на пир Сюлейман деде (пир е със значение на старейшина, но се 
използва и за глава на секта, религиозна школа), в другите села Хабиб 
шейх, Хабиб деде, а в Анадола Хабиб баба Аджем. 

Това не трябва да ни учудва, защото ако проследим старите тур-
ски имена на близките села до Владимировци, ще видим, че в тях се 
съдържа точно този тип информация – Богданци (Абдал оглу – синът на 
дервиша), Йонково (Йонуз абдал), Лъвино (Арслан баба- дошъл от Бу-
хара), Исперих (Кемаллар- първият заселник пастир е бил Кемал баба), 
Здравец (Дурсун баба), между с. Буйновица (Ташкън Абдал) и с. Пче-
лина (тюрбето на Али деде – баща на Демир баба), с. Осеновец (Ъшък 
Абди), Демир баба, Муса баба, Хюсеин баба и др. 

През 1530 г. в днешните български земи са засечени три села, а 
общо с гръцките и турските това са 16 села, чифлици, махали и оджаци 
с това име18. 

17 Граматикова, Н. Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и 
съвременност. София, 2011. (Gramatikova, N. Neortodoksalniyat islyam v balgarskite 
zemi. Minalo i savremennost. Sofia, 2011).

18 Трябва да се има предвид, че първите села са основавани от няколко ханета 
(домакинства), като в едно хане има между 5 – 7 души.
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Ако се концентрираме само върху фактите за селото, то трябва 
да е основано преди 1530 г. от малка група, водена вероятно от Хабиб. 
При записването в регистрите писарите са запитали – Кои са тези? И 
получили отговор – Хабиблер. 

Съществен въпрос отнасящ се за основаването на селото е дали 
е съществувало старо българско селище при настаняването на мюсюл-
маните преселници около 1530 година? В частично проученото хрис-
тиянско гробище е установено, че тези гробове са от XVII – XVIII век19. 
В дефтера от 1573 г. е посочено само името на Балабан Иван. Ако е 
имало и други българи е странно, защо те не се споменават в налич-
ните регистри от този период. Има доста примери със запазването на 
предишните славянски имена на селищата след завладяването на тези 
земи от османските турци. Възможно е българите по-късно да са се 
присъединили към селото. Друга вероятност е в чертите на голямото 
сегашно землище да е имало две селища. Известно е, че селищата при 
основаването им се състоят от 10-ина ханета (домакинства), което пра-
ви между 50 – 80 души. Землищата на бивши селища се срещат в опи-
сите под названията юртлук и къшлак.

По данни на Ембия Улусой, анализиращ различни дефтери, пър-
вата вълна на преселение от Анадола обхващаща периода от 1479 до 
1483 г. Според изследването му съседното село Кара Михал е регистри-
ранo в Тахрир дефтер под № 439 от 1479 г. с името Михал таби махала 
и Михал бей чифлик. Според автора много е вероятно село Кара Михал 
да е основано от акънджии от рода Михаилоглулар. Съседните до с. 
Владимировци села Ножарово (Кълъччъ Салих мезра), Пчелина (Ко-
ванджилар), Голяма вода (Диване Хасан кьой.) възникват в този период 
или началото на ХVІ в. Първата вълна от колонизацията в Шуменска 
кааза включва юруци от бейлика Сарухан, от клона на демирджиите, 
начело с Ийит паша. Освен тях има сведения за заселване на акънджии, 
които са под командването на Турханоглу и Михаилоглу20. Според едно 
изследване на селищата в шуменска кааза, селото е основано при тре-
тата вълна преселници в периода 1540 – 1550 г. под името Саръ Хабиб. 

В миналото в рaйона на Самуилските височини има Дживгяр 
махале наричана още Хабиблер кьой. В днешно време през 1959 г. с. 

19 Ново Лудогорие, бр. 43, 21 октомври 1987. Генова, Зл. Късносредновековният 
некропол край село Владимировци – археологически находки и изводите от тях. (Novo 
Ludogorie, br. 43, 21 octomvri 1987. Genova, Zl. Kasnosrednovekovmiyat nekropol kray 
selo Vladimirovtsi – arheologicheski nahodki i izvodite ot tyah).

20 Gumuşçi, O., H. Yilmaz. XV – XVII. Yuzyillarda Anadoludan Şumnuya 
(Kuzeydou Bulgaristan), с. 510, 532. 
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Дживгарци е било обединено със село Боян, общ. Венец. В близост до 
тях е имало изчезнало село Хасанджа. То е било разположено до пътя 
Шумен – Силистра. Неговите жители се разпръснали основно в три 
села: с. Черник (Каралар) община Дулово, с. Капитан Петко (Тебрилер) 
и с. Деница (Кьосе безиргян) в община Венец21. 

Изглежда, че жителите на Дживгяр махала, посочени като Хабиб-
лер, в даден момент били част от изчезналото село Хасанджа, но не 
става ясно дали се изселили в него от Дживгяр махала, или след разпа-
да на Хасанджа се преместили в землището на с. Боян. Хабиблер кьой 
се посочено като изчезнало село22. 

Настаняването и преместването в други землища, с други имена е 
често срещано явление в Османската империя. Първоначално селата са 
били малки, от няколко домакинства, обикновено роднини. В послед-
ствие се преместват в други землища или влизат като махали в състава 
на други села, като губят имената си и не се отразяват в регистрите.

В регистъра на джелепкешаните от 1573 г. името на селото е за-
писано като Хебиб23. В османо-турския език думата е със значение на 
вятър. В него е отбелязано името на Балабан Иван, който има 30 овце. 
Използването на названието Балабан поставя въпроса за произхода на 
Иван, дали е българско или от християнизирани тюрки (кумани, пече-
нези, узи)24. 

21 Ulusoy, E. Deliorman – Лудогорие, с. 275. 
22 Yilmaz, H., Nusret K. Tahrir defterilerine gore Şumnu kazasındaki kaib 

yerleşimler. В: Balkan tarihi, cilt 1, с. 84, 89. http://www.osmanlimirasi.net/source/
Balkan_Tarihi_Cilt_1.pdf.

23 Стойков, Р. Селища и демографски облик на Североизточна България и 
Южна Добруджа през втората половина на XVI век. В: Известия на Варненското 
археологическо дружество. Кн. XV, 1964, с. 105. (Stoykov, R. Selishta i demografski 
oblik na Severoiztochna Balgariya i Yuzhna Dobrudzha prez vtorata polovina na XVI vek. 
V: Izvestiya na Varnenskoto arheologichesko druzhestvo. Kn. XV, 1964, s. 105). 

24 Cebeci, A. ХVI yuzyil Osmanli tahrir defterlerine gore gagauzlar. Ankara, 
2008. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_
TR/227789%20gagauzlar.pdf. 

В него се разглежда вероятността носителите на такива имена да са тюрки-
християни (гагаузи). Техните личните имена са славянски или християнски, а 
фамилните им са тюркски. Такива други примери са Балабан Копуз, Еня Балабан, 
Балабан Пиршейх, Балабан Истоян, Лазар Балабан, Бали Балабан, Райо Балабан, 
Коньо Балабан, Нико Балабан и др. Тези имена са по модела на имената на царете 
Георги Тертер, Иван Страцимир, Иван Шишман и др., които са от кумански произход. 
В Делиормана има три села, на които старите имена са с думата Балабан. Това са: 
Вазово, община Исперих (Ески Балабанлар), Иван Шишманово, община Завет 
(Йени Балабанлар) и с. Златоклас, община Дулово (Балабанлар). В Турция в област 
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Джелепите са били лица със специален данъчен статут (освобо-
дени от извънредните данъци), притежаващи големи стада, които са от-
глеждали овце или кози, част от които трябвало да продадат на опреде-
лени от държавата изкупни цени за столицата и армията, поради което 
се водели на отделни регистри. Някои от тях съумявали да забогатеят, 
включвайки се в свободната пазарна търговия. 

В изследването на проф. Мустафа Гьокбилгин, отнасяща се за 
юруците в Румелия, в дефтер от 1585 г. селото е записано под името 
Хабиблер, кааза Шумен25. Не може със сигурност да се твърди, че това 
е днешното с. Владимировци или това е Хабиблер, посочени в Дживгяр 
махала.

Юруците са типичните представители на степното скотовъдство, 
характерно за Средна Азия, откъдето под натиска на монголците се 
прехвърлят в Анадола, а оттам и на Балканите. Известни са като ко-
нар-гьочер, а по-късно и като тюркмени. Имат големи стада от овце, 
кози, коне и други животни, които преминават от летни към зимни па-
сища и нямат постоянно местожителство. Наречени са юруци от гла-
гола „юрюмек“ (движение). За да може да ги използва за своите цели, 
през XVI в. са включени във военната система на империята. Към края 
на ХVІІ в. голяма част от юруците вече са уседнали, поради което се 
издава специален закон за статута им като евляди фатихан (потомци на 
завоевателите).

За да може да се регулира процеса на заселване, а също така да 
ги използват за военните нужди на империята, се създава специална 
организация за тях, оджаци от 24, а от XVI в. до 30 възрастни мъже със 
своите семейства. Първоначално вероятно са били на семейно-родов 
принцип, но с времето оджакът се превръща в помощна военна форма-
ция. Нейният състав е етнически разнороден, като навлизат и новопри-
ели исляма. В оджака (огнище) се формират гьондери – група от трима 
души, един от които е ешкинджия и изпълнява задълженията си към 

Кастамону има село Балабанлар. Думата Балабан е позната с няколко значения, едното 
е на азербайджански и означава вид кавал (дюдюк). Другите му значения са за едър 
човек, и вид сокол, използван за лов. Известно е, че в Османската империя е имало 
специална категория хора – отглеждащи ловни соколи за султана. Балабан се използва 
като фамилно име и в Турция, и в България. Един от владетелите на мюсюлманската 
държава при Делхи (Индия) е Балабан хан (1266 – 1287) – Гияседдин Улуг хан. Той е 
от кипчаците (куманите).

25 Gökbilgin, M. Rumelide turukler, tatarlar ve evlad-i fatihan. Istanbul, 1957, с. 
147. https://www.academia.edu/8144546/_99_RUMELIDE_YURUKLER_TATARLAR_
VE_EVLAD – I_FATIHAN. 
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държавата за определено време и 2 ямаци (чакащи, помощници). Те 
издържат семейството на ешкинджията, а после се сменят. Поддържа 
се постоянно съставът на оджаците в определената бройка. Юруците са 
нещо като войници и трудоваци, които изпълняват шест месечна гар-
низонна служба и работят като обслужващ състав в рудниците и други 
места. Ешкинджията е пеши или конен войник, въоръжен с лък, копие, 
сабя или огнестрелно оръжие. 

В същия дефтер в кааза Варна има записано село Хабиб бег, а в 
кааза Рус Каршъ (Русокастро, област Бургас) е регистрирано село Ха-
биб Коджа26.

В изследване за акънджиите в Никополски санджак за 1585 – 1586 г. 
в село Хабиб Халифе (Habib Halife), нахия Хезарград (Разград) има ре-
гистрирани двама акънджии, в с. Кълъччълар (Ножарово) те са 10, в 
Турсун (Здравец) също 10, в с. Пчелина е 1, в Ишък Абди (Осеновец, 
община Венец) са 6, в Ишъклар (Самуил) са 527. Авторът Айше Кайа-
пънар предполага, че селището Хабиб Халифе е днешното с. Владими-
ровци. Названието Халифе означава дервиш и се отнася за различни 
секти в исляма. Дервишите носят още имената абдал, ишък, баба, деде, 
кутб, шах и др. 

Названието на акънджиите произхожда от думата „акън“(атака) 
и тя най-добре характеризира предназначението им. Акънджийските 
формирования се предполага, че са основани още в началото на Ос-
манската империя. След оформянето на еничарския корпус те заемат 
пограничните райони. Участват в разузнаване, демобилизиране на про-
тивника, нахлувания, поддържане на напрежение, както и във военни 
действия. Активно участват в превземането на Балканите, като за тази 
си дейност са награждавани с поземлени владения, чифлици, привиле-
гии. Акънджиите се водят в отделни регистри. Тяхното влияние започ-
ва да отслабва след 1595 г., когато в молдовските земи са победени от 
княз Михаил и голяма част от тях загиват. 

Макар юрушките и акънджийските общности да са различни фор-
мирования и се водят в различни регистри, но в някои райони юруш-
ките формирования участват в акънджийските28. Така че има известна 

26 Пак там, с. 238. (Pak tam, s. 238)
27 Kayapınar, A. Balkanlarda Mihalogullaına tabi akıncılarin Bektaşlıkle balantışına 

dair onomastic ve toponimik bir araştirma. В: Doğumunun 800 yılında Haci Bektaş Veli, 
Ankara, 2010, с. 48. http://isamveri.org/pdfdrg/D194516/2009/2009_KAYAPINARA.pdf. 

28 Yeni, H. Osmanlı Rumelisinde Yoruk Teskilatı, kökeni ve nitenekleri. OTAM 
№ 42, 2017, с. 190. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/2213/22984.pdf.
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вероятност регистрираните бойци в двата регистъра през 1585 г. да са 
едни и същи.

Неизвестно защо, но в изследване за изчезналите села авторите 
посочват като изчезнало селото Хабиблер в ТТ № 382 от 1550 г., както 
и село Саръ Хабиб в ТТ № 771 от 1645 година29.

През 1676 г. днешното Владимировци се среща в данъчен регис-
тър като Саръ Хебиб (Жълтия Хебиб, Русия Хебиб). Хебиб на османо-
турски означава вятър. Няма обаче логика селото да се казва жълтия 
вятър. 

Възможно е „саръ“ да е почетно обръщение към свят човек. При 
гр. Гебзе, околия Гиресун (Турция) има текке на дервиш Саръ Хаджи 
Абдуллах Халефи, учител на султан Селим I Явуз30. Той е основател на 
селото, стоял начело на тарикат (секта). До с. Момчиловци, обл. Смолян 
има тюрбе на Саръ баба. Друг известен дервиш е Саръ Салтък (Мухам-
мед Бухарлъ), застанал начело на мигриращи от Анадола към Северна 
Добруджа тюркмени. Счита се, че първите мюсюлмани, проникнали в 
Добруджа преди османците са водените от него. 

В регистъра на джелепкешаните от 1573 г. „саръ“ се среща заедно 
с името както на християни като Саръ Никола Яни, Саръ Бали31, така 
и на мюсюлмани – Кючюк саръ Насух, Саръ Али Меми. Това са про-
звища подобни на Кара (Черния) Кольо. Явно тези хора са били с руса, 
рижа, кестенява, светла коса или светлооки и оттам да се сдобили с 
това прозвище – Русия Насух, Русия Никола, Русия Хабиб. 

Светлокоси и светлооки мъже и жени често се срещат в Дели-
ормана. В засиления миграционен поток се включват групи от днеш-
ните азербайджански, ирански, кюрдски, арабски, татарски, анадолски 
земи и т. н. Хората са изглеждали по различен начин, някои по-мурга-
ви, други с по-светла кожа, едни със светли очи, други с монголоидни 
очи, чернооки и други. Както и днес даваме прозвище на някого според 
неговите специфични особености, може това да е причината. Няколко 
примера от регистъра на джелепкешаните от 1573 година: Кьосе (Го-
лобрадия) Охад Али, Касап Сегбан, Урус (Руснака) Малешко, Черньо 

29 Yilmaz, H., Nusret K. Tahrir defterilerine gore Şumnu kazasındaki kaib 
yerleşimler, с. 89, 91. 

30 Gebze. 10 Nisan 2018. Kahraman, İ. Karadeniz’in Mevlana’sı Sarı Abdullah 
Halife’yi andık, Makalе. http://www.gebzegazetesi.com/gundem/karadenizin-mevlanasi-
sari-abdullah-halifeyi-andik-h21785.html.

31 Cebeci, A. ХVI yuzyil Osmanli tahrir defterlerine gore gagauzlar. Ankara, 
2008. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_
TR/227789%20gagauzlar.pdf. 
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Пею, Узун (Високия) Хамза, Кара (Черния) Али, Юнуз Дерзи (Шива-
ча), Чирак Али.

Думата „саръ“ се среща в названията на селища, заедно с лични 
имена. Такива са: Саръ Насухлар (с. Заветно), Саръ Юсуфлу (с. Церо-
вище), Саръ базъргян (жълтия, русия, рижавия търговец) днес с. Тъп-
чилещово, Търговищко, Саръ Хадърлар (с. Венелин), Саръ гьоллю (дн. 
Любен Каравелово, Варненско), Саръ мише (меше) (Жълтия дъб, с. 
Горун, Добричко). Затова не бива да се отхвърля възможността името 
всъщност да е русия Хебиб. 

Тюрките са натоварвали цветовете със символика. Активно са го 
използвали при определяне посоките на света: север (кара – черно), 
запад (ак – бяло), изток (маави – синьо), юг (кърмъзъ – червено), а цен-
търът е жълт (саръ), „слънчево място“. Цветовете често се използват 
при лични имена, имена на родове и селища и т. н.: Саръ Алили, Саръ 
Велили, Саръ Текели, Кара кечили, Саръ кечили, Ак коюнлу, Кара ко-
юнлу и др.

Освен хоризонталната символика на цветовете, активно се из-
ползва и във вертикалния свят. Горният свят е бял, боговете са облечени 
в бели дрехи. Често белият и синият цвят означават едно и също. Си-
ният цвят е символ на небесната сфера, на Бога на Небето (Гьок Танръ, 
Тенгри). Синьото неутрализира лошата енергия, затова за предпазване 
от лоша прокоба се изработва око от син тюркоаз. Самото название на 
синия цвят съдържа етнонима – тюрк (тюркоаз). Червеният цвят се асо-
циира с женското начало. Зеленият цвят символизира природата, връз-
ката с нея. След приемането на исляма става негов символ. Жълтият 
цвят е символ на центъра на земята, на слънцето, златото. Означава 
също разум, усет, вяра, богатство, знатност и благородност. Черният 
цвят е знак за траур и скръб32. 

Сравнявайки значението на сайид като благороден на арабски и 
саръ – светла, благородна личност на тюркски (видно и от наличето 
на мюсюлмански светци като Саръ Баба, Саръ Салтук и др.), може да 
предположим прехода на названието от Сайид Хабиб на Саръ Хабиб 
със значение на благородния Хабиб и в двата случая. В проучване на 

32 Чуфадар, Н. Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса 
Книгата на Деде Коркут. В: Тюркологични изследвания. Шумен, 2012, с. 229 – 244. 
(Chufadar, N. Tsvetovete v mitologichnoto znanie za sadbata i smarta v eposa Knigata na 
Dede Korkut. V: Tyurkologichni izsledvaniya. Shumen, 2012, с. 229 – 244). https://www.
academia.edu/8921450/Hayriye_S._Yenisoy.
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неортодоксалния ислям авторката предполага, че има голяма вероят-
ност селото да е основано от дервиш от рум абдалите33.

Освен значение за цвят, посока и социална йерархия, думата 
„саръ“ е самоназвание на част от племето на куманите. Първоначално 
то живее в района на Аралско море, но мигрира в различни посоки, 
смесвайки се с различни етноси. По-смислено в това отношение би 
било, ако още в началото селото да е известно с това име. Бихме каза-
ли, че това е Хабиб от племето саръ или Хабиб куманина, освен това 
предполагаемият район на миграция е от бейлика Сарухан, в който са 
градовете Денизли, Айдън, Селенди, Демирджи, откъдето имаме све-
дения за рода Хабиб и селища с това име. По-късно те са във вилаета 
Караман и би било логично в новото място да изтъкват откъде са и от 
кои са. В Шуменския регион са разселвани групи от това население от 
клона на Демирджиите. Освен това широко е разпространена предста-
вата за куманите като светлооки и светлокоси хора или най-малко на-
личието на такава група. Под името Саръ Хабиб селото е регистрирано 
в периода 1540 – 1550 г., който според наличната засега информация е 
ранният период от основаването на селото.

Според някои хора почвата е била жълта, глинеста, затова и се-
лото се нарича Саръ Хабиб. В землището на селото има някои места 
с жълта глина, които се използват за измазване на къщите. Почвите и 
глините са най-разнообразни и имат важно икономическо значение. От 
глини се изработват хума, грънци, тухли, керемиди, керамични плочи, 
порцелан и др. Природните ресурси са изключителна държавна соб-
ственост. В землището на съседното с. Кара Михал има находище на 
кварц-каолинови средно пластични глини. В района на гр. Каолиново 
в област Шумен, в местността Саръгьол, има находище на каолинова 
суровина и кварцови пясъци. В с. Голяма вода (съседно на с. Кара Ми-
хал) почти до средата на ХХ в. са изработвали грънци, за което трябва 
да има подходяща глина. 

Още повече, че е възможно първото село да е било близо до Кале-
то (както се говори сред хората), което е на около 500 м. от сегашната 
кариера. Подобен залеж в община Каолиново също носи името Саръ-
Саръгьол (Жълтия гьол), повлияно от жълтата глина. 

Жълтата глина масово се използва при строителството на къщи и 
в изработването на кирпич, измазване на пода, тавана, външните стени, 
огради и други постройки. Наличието на такъв материал в близкото 

33 Граматикова, Н. Неортодоксалният ислям, с. 222. (Gramatikova, N. 
Neortodoksalniyat islyam, s. 222).
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землището на селото би бил такъв отличителен белег при промяната 
на името на селото от Хабиб на Саръ Хабиб, Саръ Хебиб. Хората от 
околните села съвсем естествено е да са идвали да копаят жълта пръст 
и постепенно да започнат да наричат селото Саръ Хабиб.

В списък на селата от Шуменска кааза за 1848 г. и 1870 г. селото 
е записано под името Саръ Хебиб. През 1848 г. в него има 1130 овце и 
кози, а през 1870 са отглеждани 1376 животни34.

По цитирани данни от „Годишен статистически бюлетин на Ду-
навския вилает за 1874 г.“ в селото има 27 мохамедански ханета (дома-
кинства) и 76 жители християни35. Според изготвените от Владимир 
Теплов през 1877 г. статистически данни за населението на България 
в село Сари-Гебибкей (Sari-Hebibkoi) живеят 69 турски домакинства36.

В картата на унгарския изследовател и пътешественик Феликс 
Каниц от 70-те години на XIX в. селото е посочено като Саръхебибкьой 
(обр. 3). В края на ХІХ и началото на ХХ в. селището се назовава само 
с името Хебиб. Това име се запазва до 1934 г., когато е променено на 
Владимировци.

Въз основа на представената до тук информация може да се на-
прави следната хипотеза: От района на Аралско и Каспийско море 
тръгват тюрки начело със своите военни и духовни водачи. Те отся-
дат в областта Караман близо до днешните градове Денизли и Айдън. 
Сред тази общност се откроява Хабиб баба, на когото е даден чифлик 
и той обучава хората на земеделие и скотовъдство. Общността около 
него след смъртта му започва да носи неговото име и тя създава реди-
ца селища, носещи името Хабиб. Група от този род тръгва за Балка-
ните и около 1479 г. част от нея се установява в района на днешните 
Самуилски възвишения. Тук те създават най-ранното селище с името 
Хабиб. Възможно е тук да са заварили старо християнско население и 
затова в регистъра от 1573 г. да се споменава името на Балабан Иван. 

34 Драганова, Сл. Селското население на Дунавския вилает. София, 2005, с. 118, 
123. (Draganova, Sl. Selskoto naselenie na Dunavskiya vilaet. Sofiya, s. 118, 123).

35 Михайлова-Мръвкарова М. Османски документи за промени в демограф-
ския облик на Разградския край през ХV – ХІХ век. В: Материали за миналото на 
Разградския край. Разград 1988, с. 51. (Mihaylova-Mravkarova, M. Osmanski doku-
menti za promeni v demografskiya oblik na Razgradskiya kray prez XV  – XIX vek. V: 
Materiali za minaloto na Razgradskiya kray. Razgrad 1988, s. 51).

36 Теплов, Вл. Материалы для статистики: Болгарии, Тракии и Македонии. 
Санкт Петербург, 1877, с. 123. (Teplov, Vl. Materiali dlya statistiki Bolgarii, Trakii I 
Makedonii. Sankt Peterburg, 1877, s. 123). https://books.google.bg/books?id=wWCGlD43
WFIC&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false.
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Това показва, че в определен период населението е смесено, както и 
наличието на юрушки оджаци. По-късно по неясни причини в период 
от около един век (ХVІ – ХVІІ в.) селото сменя своето местоположение 
и затова в някои документи се води като заличено. От ХVІІ в. селото се 
установява до местност с жълта пръст и това дава новото му име Саръ 
Хабиблер. 

Дълбочината на проблема размива единствените истински неиз-
вестни факти, което поражда необходимостта от разглеждане на различ-
ни хипотези. Но и малкото информация, която е достигнала до съвре-
мието показва, че не многолюдното село е било скътано сред горите на 
Делиормана, представено днес от резервата „Паламара“, с който грани-
чи. Частичното разкриване на християнско гробище от XVII – XVIII в. 
предполага, че при по-широко проучване може да се установи неговото 
по-ранно съществуване. Селото е част от околната селищна мрежа и 
свързана с процесите, които са протичали при тях. Хипотезите за наз-
ванието на селото са в синхрон с тези процеси и именната традиция, 
която се среща във времево-пространствената характеристика на онзи 
период.
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САНТИМЕНТАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ТРИ ГРАДА И 
ПОНЕ ШЕСТ ЛЮБОВНИ ИСТОРИИ

Евдокия Борисова

A SENTIMENTAL TRIP TO THREE CITIES AND AT 
LEAST SIX LOVE STORIES

Evdokia Borisova

The text deviates from the strict scientific genre convention and in the form of a 
travelogue-feature and the means of expression of fiction reproduces several legends about 
important cultural and historical Bulgarian topos. These are Berkovitsa, Belogradchik and 
Vidin. In fact – the text looks at the early period of Ivan Vazov’s life, the myths and leg-
ends that hover around the Belogradchik rocks (a cultural monument under the auspices of 
UNESCO) and the beautiful sad fate of Vidin – one of the most important in cultural and 
communication terms town in Bulgaria. The history and legends related to the Babini Vid-
ini Kuli fortress and some of the important historical monuments in the city are told – the 
Synagogue, the Mosque of Osman Pazvantoglu, the Metropolitan Church.

Keywords: cities, history, myths and legends, literature, destiny, plots, love stories

С почитателен поклон към жанра на сладкодумния ироник Ло-
рънс Стърн („Сантиментално пътешествие във Франция и Италия“) и 
към духа на картините на меланхолния поет-разказвач Ахмед Хамди 
Танпънар („Петте града“), със самочувствието на Евлия Челеби („Кни-
га на пътуванията“), ще ви разкажа за три български града, над които 
витаят история, битки и любов, заключени в митове и легенди.

Пристигаме в Берковица по здрач, пропътували земите от Гор-
на Джумая, през Лакатнишките скали, по местата, дето е шетала Баба 
Илийца, минаваме през Вършец, българския Бат, нещо между русти-
кална идилия, соц-съсипия и алчен курорт, където и да искаш не мо-
жеш да останеш за нощувка. Тук някога са отсядали царе и големци, 
писатели и художници, файтони са трополели по улиците, дантелени 
чадърчета кръжали срещу жаркото слънце, изпод тях са надничали из-
кусителни личица и къдрици. Журове, вечеринки, предполагам танци, 
флиртове... Днес Вършец е царството на три и четиризвездните хотели, 
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с ярък контраст между запуснати градски градини и бухлати селски 
дворове, рекичка и пищна зеленина – тревата превзема всичко. Хотел-
ски рецепционисти презрително мрежат погледи: – имате ли резерва-
ция, не, а къде сте тръгнали тогава, а и не сте чужденци. Места няма. 
А там, където вероятно има, в по-ниския клас звезди, няма нито кой да 
те посрещне, нито кой да ти отвори. В разгара на лятото семейният хо-
телиерски бизнес явно има други приоритети. „Негостолюбиво село“, 
спомняте ли си този Вазов разказ, със сигурност сюжетът му е вдъхно-
вен някъде оттук.

Идваме от Лакатник. Когато застанеш в подножието на скалите, 
си в състояние да повярваш в Бог. Пред очите ти се разстила ждрелото 
с остри зъбери: завършен алпийски пейзаж с драматични възвишения и 
пропасти; там, долу, шава Искъра, а знаем, от него по-дълбоко нема. Да 
ѝ се чудиш на гордата челопеченка как го е преплавала с дете на ръце, 
че и полумъртво, което после оживява... Колове, ладии, бунтовници, 
потери, и всичко това се случва нощем! Просто не е за вярване. Тук 
нощите са тъй бездънни, толкова е тъмно, че все едно си умрял, дори 
едрите звезди не носят утеха. Вазов определено е имал въображение. 
Местните хора прибавят към това му качество и доза прагматизъм като 
се възползват максимално от запазената литературна марка. „Скалата 
на Дядо Йоцо“, „Бродът на Баба Илийца“ са отбелязани на туристиче-
ската карта като забележителности, а едноименни механи, барчета и 
къщи за гости припечелват за сметка на безсмъртните образи. Всичко 
е бизнес, нали? Не така е мислел обаче синът на чорбаджи Минчо Ва-
зов от Сопот, който, освен въображение и талант, определено е имал и 
щастлива съдба, отпратила го в ранната му младост по тези приказни 
места. Представете си назначение в местния съд, без юридическо об-
разование, в китната и будна, макар и запратена вдън-гори тилилейски, 
Берковица.

Пътят до там е меко казано живописен. Чудесно е, приказно е. 
Няма друго такова място в света, повярвайте ми. Пътуваш с километри, 
след като си се изкатерил като лакатнишка коза горе на върха, на север, 
през криволичещ път, в тунел от зелени корони на дървета, премина-
вайки през призрачни опустели селца с романтични имена като Горна 
Бела Речка и Долна Бела Речка (произнасят се слято, като скороговор-
ка: Гóрнабеларечка, Дóлнабеларечка). В тази част на България, която 
черният хумор отдавна нарича Северозападнала, си в състояние да пъ-
туваш с часове без да видиш селище, а и да влезеш в някое, не виждаш 
жив човек. Природата смело настъпва и поглъща промишлени и архи-
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тектурни недоразумения, полуразрушени къщи, обори, далечни споме-
ни за предприятия или други странни постройки. Тя „смива срамът и 
на клеветата строшава зъбът“, както би казал Вазов, но не за героизма, 
а за нехайството ни. Зеленината скрива всичко и е чисто, и е красиво. 
Природата побеждава цивилизацията като в (анти)утопия, като в кни-
гата „Светът без нас“ на Алън Уайзман. Упадъкът предлага изход и 
това е съхранението. Светът наистина може и без нас. От местните хора 
чух квалификацията Северозапазена България, и понеже пристигам от 
Бетономорието, горещо я аплодирам. Освен че е еко полезна, икономи-
ческата разруха можа да бъде и поучителна.

Обратно на очакванията ни Берковица се оказва доста живо и, 
отговорно твърдя, едно от най-красивите и оптимистични градчета в 
България. Достатъчно убедително ли е посланието в името на градския 
пенсионерски клуб „Берковски кестен“? Здрави сме като дървета, че 
и благородни, не стига, че им живеем, ами нема сега да им мрем, я! С 
риск да разочаровам държавната администрация ще отбележа, че тук 
има концентрация на дълголетници. А соцът е оставил сравнително 
скромна диря – няма панелни блокове, които вишат снаги дори по се-
лата в родината ни, градските къщи от началото на века са реставри-
рани, а градският площад е зелен и цветен. Пред часовниковата кула, 
връстница на Паисиевата история, ромоли елегантен водоскок, цъфтят 
рози. Оттук се тръгва към връх Ком, това е кота нула на любимия Вазов 
маршрут до върха, който поетът възпява така: 

Аз чувствувам се близко до светлий небосклон.
А ямите бездънни ми зеят под краката
и буките столетни шумтят в дълбочината.
На пътя ми въз върха висок, пустинен, див
бял облак се изпречва кат призрак странен, жив
и движи се, и мърда над стръмнините крути,
като кораб въздушен с платната си надути. („На Ком“, 1880)

Въпросният облак ни сполетя на следващата сутрин, той бе олов-
но сив, затули цялото небе и над главите ни се изля библейски потоп, 
гарниран с оглушителни гърмове и светкавици. Така може да трещи и 
святка само високо в планината, разсърди ни се божеството, че разтре-
вожихме духа на поета. През март, 1879 пристигнал в градчето като 
председател на Окръжния съд младият чаровен сопотчанин Иван Мин-
чов. Той бил завършил само четвърти клас на прочутата Пловдивска 
гимназия при Йоаким Груев, но към бащиния си търговски занаят така 
и не посегнал, а учил езици и жадно поглъщал стиховете на Ламартин, 
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Юго и Беранже. Колко дела е разгледал младият съдия не знаем, но 
тук, в Берковица той събирал литературни сюжети, трупал житейски и 
чувствен опит. Тук написал поемата „Грамада“, историята за Камен и 
Цена, имена, характерни за тези места. Литературата ги обезсмъртява, 
а местните връщат жеста, като назовават едно от близките села Грама-
да. Мимоходом ни задминава междуградският автобус Берковица-Чер-
каски, марка и изработка от петдесетте, тъмносин с избелели розови 
перденца, като че ли нарисуван в детска книжка, от прозорците надни-
чат досущ Радичковски физиономии, оглеждам се и за верблюд. Коне, 
патици, скачащи бълхи, всичко е тук на живо, но отлагаме Радичков 
за следващо идване, в което, дано да случим и някоя от фамозните му 
зими... А сега ще влезем в къщата на поета.

Ипеклийската къща, в която отседнал младият съдия, била стар и 
богат турски дом на два ката, явно свързан с финия занаят на копринар-
ството (ипек на турски е коприна) и търговията с фината като паяжи-
на свила. В прохладния просторен дом, архитектурно решен в добри-
те стари турски традиции, със задължителните помещения: селямлък 
(гостна стая, салон за селями, тоест комуникация, със софа, миндери 
и възглавнички до прозореца, където шумно се сърба кафе каймаклия 
с розова вода и се хапва локум с индрише); харемлък (място за отдих 
и наслади), чардак (теферич с балкон) и хамам (цели две турски бани). 
Най-широката и прохладна стая била предназначена за кабинет на съ-
дията Вазов, а в съседство, на същия етаж се помещавал колегата Иван 
Стоянов (прототип на бъдещия Дормидолски). Прислужвала им млада-
та Зехра, деветнайсетгодишната черноока и гарвановокоса красавица, 
която въвлякла Вазов в изпепеляваща любовна авантюра. След година, 
завърнал се в „долините красни“ на юг, в Пловдив, с разбито сърце, той 
ще въздъхне:

Но твойте кичести хълми
Да бяха ощ по-красни
И твойте гиздави моми
Да бяха ощ по-страстни... („Зихра“, 1881)

Така въздиша той, сравнявайки ги с берковските чаровници. Зехра 
е вдъхновението на поета в едноименната му поема за мрачния ревни-
вец Селим и очарователната „робинка Зихра“, затворена отвъд дебели-
те зидове на дома. (В половинметровата дебелина на истинските стени 
се уверихме с очите си, наистина уникална архитектура има този дом.) 
Съвсем в духа на „Отвличане от сарая“, макар и лишена от оперетния 
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финал, поемата рисува (подозираме) конкретно преживени сцени на 
еротичен унес и любовни наслади от страна на поета и туркинята, след 
непосредственото ползване на домашния хамам:

Мечтателна е тя сега
и полугола, влажна:
едва одеве излетя
из банята домашна... („Зихра“, 1881)

Как после да не загубиш духа си в рояка спомени свещени? Ис-
торията мълчи по случая какво всъщност налага раздялата на Иван и 
Зехра, която съвсем не била мома, а щастливо овдовяла, след като ней-
ният пиян бей се удавил в реката. Известно е, че майка и син Вазови 
страдали един без друг, достолепвана баба Съба, като съща Йокаста, 
дума не давала да се издума за женитби, и младият съдия се завърнал 
в Пловдив без булка. Че била и друговерка! Дума да не става, аман, то 
и без друго бракът усложнява съществуването. Младият съдия бил це-
нител на женските прелести и моногамията му била чужда, свободата 
скъпа, та още в Берковица той се утешил с друга черноока берковченка 
на име Мария. Злите езици мълвят, че веднъж, той бил скандално уло-
вен в страстните ѝ прегръдки, преди една гощавка. Което означава, че 
е имал още една квартира в Берковица, това била една българска къща, 
доста скромна в сравнение с Ипековия палат, за съжаление неоцеляла 
до днес. Срещата на Вазов и Зехра се оказва освен любовно-еротична 
и литературно щастлива: девойката го вдъхновила за поемата, но и му 
дала конкретни идеи за написването на „Моята съседка Гмитра“. Поет-
ът винаги имал по една муза и поне няколко съпровождащи я вдъхно-
вения, подозираме, че в Берковица те са били сонм моми, даскалички, 
засукани туркини. А малиноберачките пък дотолкова очаровали сърце-
то на ценителя на фините сладости, че той им посветил вдъхновените 
си стихове и смело римувал „очи сини“ с „малини“ („Малини“, 1880). 
Вазов ще срещне още много жени в живота си, но ориенталската екзо-
тика на берковските музи от малкия град в планината повече няма да се 
повтори. И мимолетно ще отмине, както впрочем и младостта.

Но да не потъваме в меланхолия, че път ни чака. Пред нас е Бело-
градчик. Иначе казано Малкият Белград, така са го наричали турците 
заради хубостта му. Не знам дали е заради лъжовното име, скалите ви-
наги съм си ги представяла бели. А те са, о, боже мой, ... розови! Розова 
е и почвата наоколо, представете си: розови разорани ниви, яркозелена 
трева, лъгове, по които пасат полудиви коне, бели, петнисти, оранжево-
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кафяви, красиви английско червени крави между скучноватите сивкави 
козички и овце... Светът без нас е истинска Аркадия. Понякога внезап-
но на шосето изникват призрачни човешки силуети, магарешка каручка 
натоварена със сено, проскубано куче, овчар-спринтьор, който завръ-
ща козето си стадо, а шампионите са вече по върховете на дърветата. 
Общата картина е твърде безлюдна. Което си има своите предимства, 
имаш лукса да разглеждаш на воля, без да ти се пречкат в краката ту-
ристи с фотоапарати. Пусто, вероятно заради обедната мараня, е и по 
улиците на Белоградчик, град, в който препоръчвам да се живее. Къ-
щички и китни градини са потънали в преобилие от цветя, плодове и 
зеленчуци. Гергини (далии от лат.) във всички размери и цветове на 
дъгата, незабравим спомен от детството ми, няма ги вече тези бабини 
цветя по нашите ширини; богородички (астри от лат.) в розово-лилаво-
мастилената гама, зурли паши (цинии от лат., но пък какво поетично 
ориенталско име, нали, зурлите са тромпетите на пашата), менгишки 
(нямам латинска дума)... И нищо повече от рози, рози, рози. Все едно 
сме в Розовата долина. От всеки двор надничат огромни смокинови 
дървета, отрупани с плод, някои са си засели бананови палми, направо 
в почвата; магнолии, праскови, сливи, лози... Усещането за това, че кли-
матът генерално променя пейзажа – все пак сме доста североизточно от 
Средиземноморието – обаче е твърде измамно, ако човек се разрови в 
старите книги. Доверяваме се на най-ентусиазирания пътешественик и 
пътеписец по тези земи Евлия Челеби, който рисува чудна картина на 
редуващи се рамо до рамо палми и кестени в някогашната Видинска 
Вароша, а тя е още пó на север. Притварям очи и виждам камилските 
кервани, които пренасят благините на Изтока, и вярвам, че по нашите 
земи действително са се случвали приказките от Хиляда и една нощ.

В подножието на скалите се чувствам точно като в Кападокия, ка-
менните феномени са уникални, но достъпът до тях е много труден, а в 
повечето случаи направо невъзможен. Основният скален ансамбъл, на-
речен Калéто, ограден от крепостна стена, е пазел града от нападения. 
Естествена крепост, осигурена от скалите, Белоградчишката твърдина 
е била непревземаема. Някога там имало два манастира – мъжки и де-
вичи. Легендата разказва как красивата монахиня Валентина не успяла 
да скрие под расото своята прелест, а мълвата за хубостта ѝ се разнесла 
надлъж и шир. Овчар на име Антон се влюбил в нея (само по описание, 
също като в източната поема за Хосроу и Ширин) и ѝ посветил своите 
песни на кавал. Въздишал Антон по нея, а музиката му звучала в сър-
цето на Валентина. Тази любов от разстояние скоро се сбъднала: една 
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нощ, монахинята се спуснала по въже от високия каменен прозорец на 
килията при своя възлюбен. Не след дълго в манастира се дочул детски 
плач и плодът на тази греховна любов бил разкрит. Монахинята била 
позорно изгонена от манастира, а влюбеният мъж възседнал коня си и 
препуснал след нея. Тогава от небето се излял страшен дъжд, земетръс 
тозчас разрушил манастира, гръмотевици разцепили мрака, една от тях 
паднала и вкаменила всичко: бягащата Валентина с дете на ръце, пре-
пускащия бял конник Антон, бягащите в ужас монаси и монахини. И 
днес тази красива, трагична любовна история може да бъде разпозната 
в каменната симфония в розово, която се възправя пред очите ни: Ма-
доната, Конникът, Монасите, Манастирище. 

Изкачваме се по екстремално стръмни и тесни метални стълби 
към върха на скалите, възможни за достъп. Пред нас шумно пухтят два-
ма дебеланковци, мъж и жена габровци, които авантюрно са решили за 
един ден да пребродят Магурата и Белоградчишките скали – от минус 
петдесет и седем метра под земята (и 7 градуса температура) до 630 
метра надморска височина (34 градуса на сянка). Браво на тях! Ами 
кръвното, ами сърцето? Сещам се за разказа „Туристи“ на Чудомир и 
ме напушва смях... „Балкани, вдигайте се в небесата – ами да се вди-
гат, да се вдигат, пусти да останат дано...“ Наоколо е осеяно с каменни 
ансамбли, но за разлика от Кападокия в Турция или Метеора в Гърция, 
тук инфраструктурата е доста семпла и любезно ни подканва по-скоро 
да си тръгваме. В някой друг живот, когато прокарат път до там, ще 
ги разгледаме всичките. Иначе причудливите розови образувания са 
навсякъде – пръснати из гората, в полето, между околните села; при-
казните скали напомнят на влюбени, конници, воини с непроницаеми 
лица, библейската двойка Адам и Ева, гърбици на камили, гъби, слоно-
ве, лъвове. Видяхме и пещера в горска скала, предприемчив гражданин 
я взел на концесия, бучнал ѝ за каскет една грозна козирка, наредил 
столчета и масички, оградил със стъкло и я превърнал в барче. Затворе-
но барче, в което няма жива душа.

Спокойствие и безметежност е чувството, което те завладява, след 
като си преодолял ужаса от изкачването по металната стълба, всякакви 
аерофобии и други фобии са се изпарили, само гледаш да не те отвее 
вятърът, и можеш да съзреш дупките в скалата под краката си, напълне-
ни с дъждовна вода, която, заради червения цвят на съда напомня липов 
чай. От високо градът е облян в светлина и между обилно бухналото зе-
лено от дворове и лозници, златно и червено от керемидените покриви, 
съзирам стройното минаре на джамия. Озадачена съм и се отправяме 
нататък.
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Слизаме по стръмни улички, криволичат между дворове на къщи 
и предлагат чудна гледка към скалите, привилегия е да се живее тук, 
идилично и красиво е като в картичка. „Хаджи Хюсеин Джаами“ се 
оказва истинско бижу – малка, спретната джамия в онзи прелестен из-
чистен османски барок на заоблените форми с лалеобразно балконче. 
Историята разказва, че е строена две години и завършена през 1751 г. 
за сумата от 3000 гроша, дадени от българин-християнин. Уникална е 
българската резба в основното молитвено помещение на тази уникална 
безкуполна джамия с дървен таван, а той е в основата на загадъчната 
любовна история, която витае между тези стени. Скоро след построява-
нето на храма извикали младия майстор Стойне да поправи покрива, 
а той се влюбил в красивата щерка на Хаджи Хюсеин. Опозореният 
баща решил да измие с кръв наранената чест и тази друговерска лю-
бов била наказана. Той промушил с нож сърцето влюбения майстор, 
но когато разтворил ризата му, видял на врата верижка, на която висяла 
златна разполовена монета. Мигом разпознал липсващата половина на 
жълтицата, завещана от майка му, на изпроводяк, когато го отвеждал 
еничарския корпус. Другата половина останала в сестричката му. Кое-
то означавало, че Стойне е негов роден племенник! На тази прокълна-
та любовна история, в която има и инцест, и друговерство и пролята 
роднинска кръв, обаче ѝ било съдено безсмъртие. Изкусната ръка на 
майстор издълбава изящна роза в дърворезбата на тавана. Има версия, 
според която самата Айше, влюбената щерка на Хаджи Хюсеин, е из-
дълбала розата във вече започната дърворезба, след което умряла от 
мъка по любимия (братовчед, както се оказало). Не след дълго умрели и 
бащата – Хаджи Хюсеин, и майката. Погребани са в двора на джамията, 
а трите надгробни камъка стоят и до днес. Изящен арабски стенопис с 
обилие от флорални мотиви, винетки, арабески, пауни и пеперуди кра-
си входната арка, а подобна, но още по-богата, е рисунката над михраба 
във вътрешността на храма. Това е най-скромната и бедна джамия, в 
която съм влизала някога – с изключение на безценния дървен таван 
и двата стенописа. За първи път видях да се влиза в джамия с обувки, 
което е недопустимо, но мургавата стопанка, която ми отвори, нехайно 
подметна, че може всякак, а джамията била реконструирана.

Поемаме към Видин. Омагьосаните гори започват да се разреждат 
и редуват с обширни поля, ливади, обработени ниви, но повече запусте-
ли хаври, а розовата пръст постепенно започва да потъмнява. Привечер 
влизаме в древната твърдина Бдин и последните лъчи рисуват слънче-
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ви зайчета по каменната арка на Еничер капия, портата на Видинското 
кале от 17 век. Над входа ѝ ясно личат отдавна непипвани от майстор-
ска ръка барелефи: задължителната османска роза, доста поизронена от 
дъждове и ветрове и пропуканото хетско слънце с развълнувани лъчи. 
Двете слънца се докосват – небесното и каменното... Не ми се изпада в 
подробности на какво прилича градинката около капията, колко печал-
на разруха и забрава навява тази запуснатост; не ми се правят (наложи-
телни впрочем) сравнения с Рим и неговите каменни арки Порта Пия 
и Порта Капуана, които са гордите ориентири на вечния град. В този, 
също вечен град, като че ли хората са загърбили всичко и не забелязват 
сред какви съкровища живеят. Където е копнато за строежи, се е по-
казала я крепостна стена, я каменен саркофаг, я друга прелест. Всичко 
е обрасло в бурени и самота. Стигаме до крепостта Баба Вида, която 
ще разгледаме на следващия ден и отново ще срещнем нашите храбри 
габровци – Чудомировите прототипи на Мадам Оче и бай Цвятко, на 
които дори имената не научихме.

Известно е, че крепостта със загадъчното име Баба Вида е с тра-
кийски и римски основи, които средновековното болярство, а после и 
османлиите надграждали. Превърнала се в чудо на чудесата непрев-
земаемата крепост Вида, която до днес среща западни и северни гос-
ти по реката. Оттук заминавали за Венеция, Дубровник и континента 
корабите на тежки търговци-евреи, натоварени със сол и риба, дървен 
материал и зърно. Имало алъш вериш и благоденствие.

Легендата разказва, че средновековен болярин купил земята с ру-
ините и решил да построи крепост, която да защитава земите му. Той 
имал три дъщери: Вида, Кула и Гъмза. И трите били красиви болярки, 
случило се обаче така, че малките преженили кака си Вида. Случва се 
понякога така в живота, дори в средновековните болярски семейства, 
където всичко трябва да е планирано и предвидено, зер, държава се 
управлява, имоти се наследяват. Кула заминала на север, Гъмза – на 
юг. Вида останала при стария си болен баща, който предсмъртно я за-
клел да довърши градежа на крепостта. Наела Вида майстори, но се 
влюбила в най-сръчния, най-красивия от тях. Един ден той се качил на 
най-високото скеле, за да догради северната кула, но паднал от високо и 
загинал. Вида примряла от скръб. Отнесли я в покоите ѝ, а на сутринта 
се събудила със съвсем бяла коса. Била още млада и хубава, но не се 
оженила никога, не могла да прежали майстора. Но довършила граде-
жа. А поданиците ѝ я нарекли Баба, заради бялата косата. Вероятно и 
заради почитта към владетелката, дъщеря на баща си, същинска Кате-
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рина Сфорца, която смело, като тигрица, влизала в схватки, градила 
градежи, управлявала дълго и справедливо, макар и с разбито сърце. 
Османците страхопочитателно съхранили името на крепостта в чест 
на сърцатата гяурка, знаем, те са пословични с почитта си към жената, 
към смелостта, към майката. Защото Вида, макар и мома до края на 
дните си, била майка за народа си. А прозвището „баба“ за турците има 
двоен смисъл (на турски бабá означава баща): крепостта на Вида е „ба-
щината крепост“ и символизира верността към бащата и рода. 

Майки, бащи и родове... И невъзможни любови. Колко ли още 
истории са се случвали тук? И страшни – защото това е било затвор, с 
килии за мъчения, в които има кръстове за разпятия, букаи, гвоздеи, то-
пори, на които се режат глави, топузи, разпъвачи с куки, каквито само 
в лондонския Тауър съм виждала; и епични – защото после крепостта е 
била ползвана за барутен склад с топове и гигантски каменни гюллета; 
и сантиментални – защо не? Една от тях, подозирам, се е разиграла 
на това място преди петдесет години, когато младата ми майка Мария 
пристигнала на екскурзия по тези места. Срещнала е някого тук, имало 
е искра, имало е навярно и романтична вечер край бялата река, после тя 
си тръгнала – много, много надалеч, на изток. И не се видели двамата 
никога вече. Дори името му не знам. Но помня и още пазя сред сним-
ките и писмата ѝ картичката с Бабините Видини кули, плътно и ситно 
изписана на гърба с калиграфски, трудно четим почерк – маниакално 
красиви и равни, изящно подредени букви, подписана с инициали. „Ти 
се яви мимолетно и изчезна като дим, дали ще те видя повече не знам, 
но тук остави едно сърце, което те чака“ – нещо подобно гласеше те-
кста на гърба на картичката, която тайно съм разчитала неведнъж. Има-
ше, спомням си, обстоятелствени подробности от прекараното време 
заедно, които, сега като си помисля, описват майка ми като същата тази 
Вида – стройна, красива, горда, достойна, непреклонна, дори малко 
студена, не знам, сдържана и по спартански устремена. Но вглъбена. С 
поглед към широкия свят, а всъщност – обърнат много навътре в себе 
си. От картичката ли, от неразгадаемия почерк ли, от тайната на тази 
история, която не успях никога да разчета докрай, а и мастилото е твър-
де избледняло вече, от факта, че тя никога не я изхвърли и много се 
дразнеше, когато ѝ пипах нещата, винаги съм си мислела, че майка ми 
всъщност е срещнала принца точно тук, във Видин, уви твърде късно. 
В детското ми съзнание това е било някъде там, далеко – далеко, почти 
до Виена, където има кули, крепости, стени и бойници, ровове, пълни 
с вода, синджири, коне и рицари. Накрая на света, ограден от голяма-
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та бяла река. И винаги, при споменаването на името Баба Вида, у мен 
проблясват угризения, че аз съм причината да не се случи една голяма 
любов.

Този град те облъхва с угризения, тъга и меланхолия. С усеща-
нето, че животът се случва някъде там, далеч от теб, а защо трябва да 
бъде така, та ти си на пътя на Европа, ей я, де е реката! Само крачка 
и... Защо ли в Белград усещането е точно обратното, че си в сърцето на 
света? А тук те гложди съмнение и тревога за пропуснати шансове, за 
бедност, страдание и безнадеждна любов. Дори ремонтираните пътеки, 
дори крайречната променада, която води право към Речното пристани-
ще, дори обилното августовско слънце и бляскавата вода, пасажерските 
кораби и малки яхти, преминаващи край теб, съвсем близките румън-
ски гори, островът, широтата на перспективата на синьото небе и вода, 
които се сливат в едно – не могат на излекуват това чувство. Чувството 
за обреченост и съсипия. 

Видин се е смалил три пъти като население за последните трий-
сет години. Умопомрачително огромната и красива някога еврейска Си-
нагога днес тъне в руини, в двора ѝ растат дървета, металните колони 
с коринтски капители и дантелените метални обкови на някогашните 
витражи по стените са ръждясали, фризовете се ронят, само еврейска-
та каменна звезда стои нависоко, почти непокътната. Покрив липсва. 
Внезапно си спомням за Помпей, който въпреки вулкана, разрушен и 
вкаменен, днес изглежда доста по-жив от този град със затворени очи. 
Синагогата на Видин: толкова внушителна е само синагогата в Рим, 
тази, Видинската е определено по-голяма от Флорентинската и веро-
ятно в пъти по-красива е била. Из града се носят слухове, че май щели 
да я възстановяват, било взето решение, общината страшно се е зака-
нила... Подобни неща се говорят от години. Засега е сложена само та-
бела Общински имот, това си е мое, дори да се руши, влизането строго 
забранено. А кой ще се погрижи за десетките чудно красиви фасади в 
стил барок, рококо, сецесион, неокласицизъм в центъра на стария град? 
Тъжният Видин. Най-красивият и печален град в България. А може да 
бъде като Виена, Будапеща или Белград. 

Завършваме обиколката си с тържествен вход през Стамбул капия 
и излизаме на широкия, в стил късен соц, градски площад, който, като 
че нарочно е решил съвсем да ни обърка. Тук са нехайно съчетани въз-
можно всички взаимно отричащи се стилове и епохи. С гръб към чудна-
та османска капия е застанал пресъхналият ренесансов фонтан с мал-
кия Нептун, възседнал риба и вдигнал раковина на раменете си. Видин 
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е градът на пресъхналите чешми и фонтани, което е необяснимо. Всеки 
ден вали, реката е пълноводна, а местните разказват, че във всеки двор 
има кладенец, където копнеш блика вода. Вода гази – жаден ходи. Още 
един монумент е загърбил Стамбул капия – паметникът на загиналите 
във войните, скулптурна композиция с щикове и надпис: „Величието 
на родината се гради върху костите на ония, които достойно живяха и 
умряха за нея.“ Думи, думи, думи... Звучат кухо и безсмислено на фона 
на видяното, извадени от смисъла на простите неща, труда, грижата за 
хората, съзиданието, умението да цениш живота. Да живееш добре тук 
и сега, а не заобиколен от спомени за кости, останки и руини – нима 
е толкова трудно? Този войнствен паметник, като че ли се заканва на 
грандоманския небостъргач от мрамор отсреща и иска да го набоде на 
щиковете си – явно е някогашния областен комитет на партията. Дори 
не си направихме труда да разберем в какво е превърнат днес, при-
влечени от прекрасната музика на живо. Там, на сянка, на стълбите на 
огромната библиотека „Михалаки Георгиев“ репетира за вечерния си 
концерт оркестърът на Видинската филхармония. Свирят божествено, 
младата диригентка работи без партитури, а под палката ѝ оживява Мо-
царт и Бетовеновият „Егмонд“. Колко безнадеждно трябва да си влюбен 
в този град, за да останеш тук, да свириш за рехавата градска публика 
така, като че животът ти зависи от това. Доплаква ми се. И се сещам за 
онази сантиментална история с оркестъра на „Титаник“, който свири, 
потъвайки в ледените води на океана: „Господи, на твоята милост се 
оставям, приюти ме в тихите си води, в небесните пасбища...“ Лятото 
преди фаталната 1912 година русокосият му солист свирел в прочутото 
софийско казино и столичанки били влюбени в него. Когато се разнесла 
вестта за катастрофата, в балканската столица се чуло за няколко само-
убийства от любов. Днес, мисля си, отдавна сме оперирани от възмож-
ността да живеем с наслада и да се самоубиваме от любов. 

Сбогуването ни с Видин е на най-хубавото място на града, където 
майсторска градинарска грижовна ръка е изваяла райската градина в 
двора на Видинската митрополия, тъмночервената прясно боядисана 
фасада и храма на Светеца на водите Николай Чудотворец. В съсед-
ство, на отсрещната страна на тротоара, цъфти и ухае вълшебната гра-
дина с рози, маслина и папрат, с три пчелни кошера за разкош, бликаща 
чешма (най-сетне вода). Попадаме във владенията на Осман Пазван-
тоглу. Снежнобялата джамия, наречена още „Сърцатата джамия“ или 
„Джамията на Осман“ е протегнала грациозно лебедова шия, а мина-
рето блести срещу слънцето. Върхът му е увенчан от пика, стрелата 
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ѝ сочи към небето – за едни това е знак за дързост и неподчинение 
към султана, знаем си го Осман какви ги върши и как дръзко отделя 
Видинския вилает от империята, превръщайки го царство в царство-
то със свои сурови закони на справедливостта. За някои това е пика – 
предизвикателство към авторитарния падишах. За други – не е пика, а 
обърнато сърце. Сърцето на надеждата, на споделеното разбирателство 
и обичта между иноверци, залог към християнските поданици на бун-
товния владетел, че няма да бъдат дискриминирани заради своята вяра. 
Но това е и сърцето-символ на несподелената любов на гордия алба-
нец (една от хипотезите за произхода на Осман Пазвантоглу) към една 
българка. Суровото сърце на владетеля омекнало от слабостта по една 
жена, затова може би на гроба му изникнало мощно смокиново дърво, 
дървото на желанието и любовната страст. Утеха намерил Осман само 
в книгите, които били за него усещането, че не е посрамил завета на 
баща си. Затова и тази джамия, и библиотеката към нея са поклон към 
неговите родители. И днес сбирката от над 2600 тома на Библиотеката 
към джамията, удивява с богатството и разностранността на интереси-
те на този истински европеец. Осман е просветеният монарх, възроптал 
срещу средновековният имперски ред, постигнал секуларния идеал на 
верското равноправие в малка държава с категорични граници – Ви-
динския вилает. Сред заглавията на книгите му: „Молитви и поеми“, 
„Читанки, Астрономия“, „География и история на стария и новия свят“, 
„Военно дело“, „Фетви и закони за земите“, „Медицина“, „Лечебник 
за животните“, „Благонравие“, откриваме и „Давидовите псалми“, и 
„Сборник народни умотворения“ и един прелюбопитен „Ръкопис за 
производството на карамфили“ (от 1801 г.). Нищо чудно в това, че гра-
дината на джамията и библиотеката напомня на Едема.

Чак до отсрещната страна на улицата ухае на рози. Пред очите 
ми се завърта калейдоскопът на времена и вери всякакви: джамия, мит-
рополия, синагога, а на излизане от града видяхме, как, прегърната в 
строително скеле, се извисява разкошна католическа катедрала с готи-
чески сводове.

Тръгваме от Видин и усещането за разруха не ме напуска. Така 
преминава световната слава, ще кажете. Бил е, минало е величието му, 
кипял е живот, търговия, култура, красота, всяко нещо си има край. Но 
нали това е град на река, при това световна, тя никъде не си е тръгвала, 
а плодородната земя продължава да е на мястото си. И историята, и 
легендите, и спомените се пазят. Само сградите се рушат и хората за-
минават оттук. В ушите ми звучат словата на мъдрия Осман, изписани 
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на входа неговата библиотека: „Светлините на изгряващия ден щедро 
и благословено ще отличат и открият издигнатата новооснована лична 
сграда. Листовете и страниците на всяка книга са знание и мъдрост.“ 
Неговата лична любовна и героична история няма да мога да разкажа 
по-хубаво от Вера Мутафчиева („Летопис за смутното време“). Но ду-
мите му ви припомням, те са като че ли изречени за днешните времена.

Евдокия Борисова



257

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

REVIEWS





259

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„ХУМАНИЗЪМ И ВЯРА“ 

ОБЛАСТЕН КРЪГ, ШУМЕН 17.02.2020 Г.
Илонка Стоянова

NATIONAL CONFERENCE “HUMANISM AND FAITH”
DISTRICT CIRCLE, SHUMEN 17.02.2020

Ilonka Stoyanova

The report reflects the meeting of teachers from Shumen region, which is the first 
stage of the National Conference „Humanism and Faith“, organized by the Ministry of Ed-
ucation and Science and the Union of Bulgarian Teachers. The conference aims to present 
and popularize good practices in the field of spirituality and moral education of children 
and students in religion classes or in teacher-led interest groups for the study of values 
through the eyes of Orthodox Christianity.

Key words: faith, humanism, good practices

Понятието „хуманизъм“ има изключително разнообразни употре-
би в най-различни контексти,1 но всъщност означава човечност, чове-
колюбива, добронамерена, безкористна и разбираща нагласа към хо-
рата, зачитане на човешкото достойнство и човешката свобода. Mного 
учени определят преходната историческа епоха, в която живеем, като 
„цивилизационен кризис“, в основата на който е кризиса на човека: 
неговата духовност, ценности, познания, мислене.2 Според Николай 
Бердяев, както достойнството на човека, така и Хуманизма могат 

1 Хуманизъм. Университетски речник – основни понятия. НБУ. (Humanizam. 
Universitetski rechnik – osnovni ponyatiya. NBU.) https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-
spisyk-na-ponqtiq/humanizym

2 Алексиева, M. Съвременна хуманитаристика и хуманитарно образование в 
училище, Годишник на БСУ, том ХХХII, 2015 г., 56 – 63. (Aleksieva, M. Savremenna 
humanitaristika i humanitarno obrazovanie v uchilishte, Godishnik na BSU, tom HHHII, 
2015 g., 56 – 63) http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/628/1/56_PDFsa
m_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20
2015%20%D1%86%D1%8F%D0%BB.pdf
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да се възродят само от дълбините на религиозното. За да оцелее об-
ществото, трябва да се хуманизира в предхуманистичния смисъл на 
думата. Предвид вътрешните проблеми на съвременния хуманизъм и 
неспособността му да обединява, е необходимо религията да възвърне 
тежестта си в обществата, а за развиването на ума има нужда от дейст-
ваща наука и просвета, която да пробуди и издигне духовно човешката 
личност3. 

Известно е, че религията се изучава като свободно избираем пред-
мет в училищата от 1997 година, но през последните години Министер-
ството на образованието и науката финансира и проекти за извънкласни 
дейности, които имат за цел да запознават учениците с християнските 
ценостти. 

Тази година, с цел да се разпространят добрите практики в облас-
тта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците 
от тези обучения, се организира Национална конференция „Хуманизъм 
и вяра“. 

С писмо № 9105 – 17/14.01.2020 г.4 заместник-министър на обра-
зованието и науката Таня Михайлова уведомява Регионалните управле-
ния на образованието в страната, че през месец април 2020 г. ще се про-
веде Национална конференция „Хуманизъм и вяра“. Конференцията се 
организира съвместно със Синдиката на българските учители. 

Подготовката и провеждането на Националната конференция е 
планирана да се осъществи в три етапа, първият от които е представя-
не на добри практики на областно ниво. Съгласни инструкциите учас-
тници в областните представяния са ръководителите на всички групи 
по православно християнство, разпределени по определени критерии в 
един или повече дни, експерти от съответното регионално управление 
на образованието и представители на съответната епархия. РУО опре-
деля жури, което да оцени представените добри практики и да номини-
ра по една практика от четирите групи: детска градина; начален етап; 
прогимназиален етап; гимназиален етап. В състава на журито трябва да 
има и представител на съответната епархия. Номинираните практики 
продължават представянията си в следващия регионалнен кръг на кон-

3 Велчев, Т. Хуманизъм, наука, религия: тяхната взаимовръзка в съвре-
менното общество. 7 януари, 2012 (Velchev, T. Humanizam, nauka, religiya: tyahnata 
vzaimovrazka v savremennoto obshtestvo. 7 yanuari, 2012) http://spisanie.harta.bg/aktualen-
komentar/humanizam-nauka-religiya-tyahnata-vzaimovrazka-savremennoto-obshtestvo 

4 https://docs.google.com/forms/d/1UzM_00DA-M0DTS_XDJheqertUoCRTsF-
1AC1jUVs8Ms/edit
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ференцията „Хуманизъм и вяра“, предвиден да се проведе през месец 
март 2020 г.

На основа на гореизложеното РУО – Шумен, на 17 февруари 
2020 г. събра в Конферентната зала в Дома на учителя, намиращ се на 
бул. „Симеон Велики“ № 68, учители по религия и ръководители на 
групи за извънкласна дейност, свързана с вярата, работещи на терито-
рията на областта през учебната 2019 – 2020 година. 

Програмата за областното представяне на добри практики в об-
ластта на духовността и нравственото възпитание на децата и учени-
ците в групи по интереси за изучаване на ценностите през погледа на 
православното християнство включваше 14 участници от 11 училища 
и една организация. 

Водещ на срещата беше г-н Николай Русев, старши експерт по 
обществени науки, гражданско образование и религия. Той приветства 
участниците и откри първия етап на Националната конференция. 

Съгласно регламента в журито, оценяващо добрите практики, ос-
вен експерти от РУО-Шумен участва ставр. иконом Димитър Николов, 
архиерейски наместник на Шуменска духовна околия. На форума при-
състваха и проф. д.ф.н. Сава Сивриев – филолог, литературен исто-
рик и теолог и йеромонах Константин (игумен на манастира „Св. Пан-
телеймон“ в местността Патлейна, гр. Велики Преслав).

На територията на област Шумен в нито едно училище не се пре-
подава религията като свободно избираем предмет, затова своята рабо-
та представиха начални учители и учители от други хуманитарни спе-
циалности, които имат извънкласни дейности в областта на духовното 
по проект на МОН „Подкрепа за успех“.

Чрез доклади и презентации учителите представиха осъщест-
вените дейности на групите, като онагледиха формираните нагласи в 
учениците и перспективите в обучението по религия. Част от препо-
давателите разказаха за своя цялостен опит от работа с децата, а други 
споделиха как протича техен урок по определена тема.

Първа представи своята практика г-жа Димитричка Василева Ге-
оргиева от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав. Тя е на-
чален учител и ръководител на клуб „Християнството през погледа на 
детето“, в който работи с четвъртокласници. Г-жа Георгиева беше до-
вела част от своите възпитаници, които презентираха и разказаха стъп-
ките, които извървяват малките ученици при запознаването си със Све-
щеното Писание, празниците и тайнствата. Впечатленията на четвър-
токласниците, разказани от първо лице, техния буден дух, привлякоха 
вниманието на аудиторията. 
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Интерес предизвика и представянето на възпитаниците на г-жа 
Славка Иванова Янкова-Савова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Велики Преслав. Момчетата и момичетата от втори клас, участници в 
клуб „Ценностите на религията“, облечени в сценични костюми, съо-
бразени с темата на презентацията, разказаха за храмовете в своя ро-
ден град и ценностите, които пренасят през вековете. Освен това те 
представиха град Велики Преслав като християнски духовен център в 
Средновековна България и на съхраненото наследство.

Следващата презентация бе на старши учител Румяна Коджама-
нова от СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен. Тя е начален учител с богат 
опит, който прилага иновационни технологии в обучението. Г-жа Код-
жаманова сподели, че за втора година има клуб, насочен към духовни-
те ценности. През 2018 – 2019 учебна година са изследвали доброто в 
българските народни приказки, рисували са и са разказвали за добро-
детелите, организирали са „Пътуващо читалище“ в клуб „За духовните 
ценности с ум и сърце“. За учебна 2019 – 2020 година името на клу-
ба е „Малки изследователи на християнските традиции и обичаи“ и 
включва ученици от втори клас. В презентацията си „От добрите дела 
до християнските традиции през погледа на децата“ г-жа Коджаманова 
представи дейностите на клуба: участия в проведена градска възста-
новка при отбелязване на Деня на независимостта, направа на картички 
за моето семейство (21 ноември), с интерес за българската светиня – 
Рилски манастир, отдаване на почит и поднасяне на венци пред памет-
ници на бележити личности, посещенията в къща-музей «П. Волов», 
РИМ, къща-музей „Д. Войников“ и др. Акцент в презентацията беше 
възстановката и драматизацията „От Игнажден до Коледа“ – подадена 
приятелска ръка на децата от ЦСОП. 

От същото училище беше и следващия участник – старши учител 
Янка Десева, която презентира за християнските основи на добротвор-
ството, с които запознава второкласниците си в клуб „Съкровища на 
духовността“. 

Своята работа с деца и подрастващи представиха свещеник Пла-
мен Марчев – председател на църковното настоятелство на храм „Св. 
Св. Константин и Елена“ в с. Осмар, общ. Велики Преслав и гл. ас. 
д-р Илонка Стоянова от Шуменския университет „Епископ Констан-
тин Преславски“, които са учители в Неделно училище при горепосо-
чения храм. Според тях в училище младите хора получават малка част 
от необходимото им като християни, а получените в училище знания 
по религия трябва да бъдат „оживени“ чрез прякото участие в църков-
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ния живот, което да даде на младия човек представа за случващото се 
в храма, да провокира размисли и мотивация за следващи посещения. 
Те разказаха, че Неделното училище е открито на 04.02.2018 г. Него-
вата главна цел е да запознае децата и младежите с основните истини 
на православната вяра и да ги приобщи към ценностите на християн-
ския морал и нравственост, в изпълнение на заповедта на Господ Ии-
сус Христос „Идете научете всички народи..., като ги учите да пазят 
всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всичките дни 
до свършека на света“ (Мат. 28:19 – 20). Във връзка с поставената цел, 
училището има за задача да формира у подрастващите потребност от 
християнско образование и приобщаване към християнските, нацио-
налните и общочовешки ценности, да запази православната вяра и бъл-
гарската автентичност; да утвърди неделното училище като място за 
творческо и духовно търсене и мислене и разкриване на доброто във 
всяко дете, откъсване на децата от вредното влияние на сектите и на 
улицата. Учителите в Неделното училище подбират подходящи за съот-
ветното учебно съдържание методи. Групата е сборна, децата са на раз-
лична възраст (7 – 15 г.) и се обучават в различни училища извън сели-
щето, в което живеят, затова трудно се намира „общ език“. Това налага 
използването на интерактивни методи, при които ученето е фокусирано 
и реализирано чрез преживяванията, в които се включват децата. Бла-
годарение на по-голямата творческа свобода в неделното училище има 
възможност да се приложат по-разнообразни методи на активно учене 
и критическо мислене, отколкото в средното училище. В заниманията 
с децата се използват освен познатите: беседа, презентация, филми, 
игрови методи, ролеви игри и симулации, още тържества и драма-
тизации по повод големи Господски празници (Рождество Христово 
и Възкресение Христово), екскурзии до свети места, участия в Рож-
дественски и Великденски работилници, огранизирани съвместно 
с Шуменския университет (специалност Теология); ежегодно орга-
низиране на летен православен детски лагер, където децата участват 
в утринното и вечерното богослужение, учат, пеят, занимават се с ръчен 
труд, играят и се забавляват. По време на лагера има организирани 
излети по еко пътеки и посещения на градски забележителности. 

Друга често използвана практика е организирането на излети до 
Скалния манастир, Осмарската пещера и известни еко маршрути в Ос-
мар, защото природата напомня за абсолютното добро и за неговата 
първоначалност. Животът в природата е образец за правилен живот. 
Излетите учат децата как да взаймодействат с физическия свят и по 
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какъв начин да използват ресурсите му, защото и земята се нуждае от 
грижи и любов; учат ги да бъдат по-отговорни и да изграждат отно-
шението си към природата според отношение към Бога. За децата се 
организират и поклонически пътувания до български манастири, 
защото поклонничеството съдейства за пълноценно и действено утвър-
ждаване във вярата и православните ценности, а също им помага да 
напредват в подвига на добродетелите.

Презентираните добри практики бяха подкрепена с богат сним-
ков материал. От представената дейност и резултатите от обучението 
се направиха няколко извода: 1. В неделното училище децата полу-
чават възпитание в православни нравствени добродетели, който днес 
липсват в обществото ни, учат се на добри взаимоотношения, като имат 
за пример Господ Иисус Христос. 2. Научават смисъла и значението 
на християнските празници, а народните традиции се изясняват в пра-
вославен дух. 3. Децата придобиват знания за библейските събития и 
изграждат правилно отношение към вярата. 4. В неделното училище 
децата не само получават знания за вярата, но стават и съпричастни 
към общността на вярващите – Църквата, участват в църковния живот 
чрез тайнствата, въцърковяват се – активно участват в неделни и праз-
нични богослужения, живеят вярата. 5. Посещението на децата в хра-
ма, поклоническите пътувания до манастири, нестихващия им интерес 
показва, че използвания практико-приложен подход е удачен.

Времето определено за кафе-пауза бе изпълнено с оживени дис-
кусии между участниците. 

Във втората част на форума директорът на ІІІ ОУ „Димитър Бла-
гоев“, гр. Шумен, г-жа Илка Карева представи следващия участник – 
г-жа Румяна Георгиева. Тя е дългогодишен начален учител с богат 
опит; има допълнителна квалификация „учител по религия“ от ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“. Г-жа Георгиева презентира по темата на 
конференцията „Хуманизъм и вяра“, като акцентира на християнските 
цености, които преподава на своите ученици от 4. клас в клуб „Религия 
и ценности“ по проект „Подкрепа за успех“. 

Следващата практика, която беше представена е на г-жа Дарина 
Станчева Димитрова – старши учител в СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, гр. Смядово. По образование тя е учител по история и геогра-
фия в прогимназиален и гимназиален етап и има завършен курс 
за работа в извънкласни форми, свързани с история на религиите. 
Тя разказа за сформирането и дейността на клуб „Морал, ценности и 
религия“ по проект за извънкласни дейности – занимания по интереси. 
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През 2019 – 2020 учебна година в клуба са участвали 17 ученици от X 
клас. Те се включват по свое желание и отстояват активната гражданска 
позиция в търсенето на начини за ефективно използване и решаване 
на проблеми, свързани с религията и нейната роля за възпитанието на 
децата. В клуба се работи по проблеми, свързани с природните ресур-
си, тяхното опазване и рационално използване. Г-жа Димитрова успява 
да мотивира учениците си и всички с интерес участвали в практичес-
ки дейности и екипна работа, свързана с участия в конкурсите „Вяра 
и упование“, „Водата извор на живот“, „Млад иноватор“, „България в 
картини и слово“, „Семейство, училище – общество“. Тя отбеляза, че 
темите, които се разглеждат, са много разнообразни и привличат вни-
манието на учениците – възникването и разпространението на рели-
гиите, храмовете и свещените книги. Всеки от учениците изразява и 
защитава активно своето мнение за промените, които иска да види в 
света. Учениците участват в интерактивни игри и практически дейнос-
ти за изработване на макети, постери и табла, интерактивна карта на 
манастирите в България. Учениците изработиха кът на уважението и 
добрите постъпки – „Училище за добрини“, работят по запознаване на 
религиозните символи чрез оцветяване и тълкуване на притчи. Изра-
ботиха еко коледни картички с религиозна тематика за конкурса „Еко 
Коледа“ на РИОСВ гр. Шумен. Учениците от клуб „Морал, ценности и 
религия“ от 10. клас участваха в конкурс за снимка за „Най – усмихнати 
гимназисти“ на Сдружение „Усмивка“ град Бургас. Изработиха и поста-
виха в училище кутия на доброто сърце под надслов – Стотинки могат 
да дарят щастие и здраве. Отбелязали са деня на Народния будител – 
01.11. Организирали са урок на открито – Големите обучават малките. 
Изработили са коледни сувенири и магнити с религиозна тематика за 
общинския коледен базар. Всички тези дейности бяха нагледно пред-
ставени в презентацията „Училище за добрини“ – роля на извън-
класните дейности за формиране на духовни и културни ценности 
от нейните възпитаници Ивета Маринова Тодорова, Габриела Ва-
лентинова Панайотова и Даниел Диянов Гинев. Десетокласниците 
споделиха, че посещават с интерес занятията, които за тях не са ча-
сове в училище, а време, в което чрез развлечение те получават знания, 
самочувствие и увереност в собствените сили, доверие към себе си и 
другите, време споделено с приятели.

За дейността на четвърокласниците от клуб „Млад творец“ в 
НУ „Илия Р. Блъсков“, гр. Шумен разказа Красимира Капралова, 
а Цветелина Славчева Гочева от СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар 
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сподели своя опит и практика с петокласници в клуб „Християнски 
ценности и традиции“

Началният учител Димитрина Стефанова от СУ „Васил Левски“, 
гр. Шумен беше избрала да представи как протича един урок от опре-
делените теми, с които се запознават учениците от 4 клас в клуб „Па-
зители на ценностите“. Тя представи интересна презентация за сът-
ворението на света, в която окуражава децатат да задават въпроси, да 
участват активно в учебния процес, стимулира творческите им изяви и 
повишава мотивацията им за учене.

На темата „Християнските нравствени ценности и младите хора“ 
беше посветено представянето на г-жа Йорданка Иванова от СУ „Чер-
норизец Храбър“, гр. Велики Преслав, която води клуб „Моите права и 
отговорности“ на ученици от 7. клас.

Мария Димитрова Балчева – психолог, учител, философски ци-
къл в СУ „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево презентира на тема: 
„Хуманизъм и християнски ценности“, за които говорят с учениците от 
8. – 10. клас в „Работилница за човещина“. Представената дейност по 
интереси има за цел изграждане, осъзнаване и запазване на християн-
ските ценности; формиране на християнски добродетели и развиване 
на умения за тяхното предаване; изучаването на моралните закони в 
християнската религия с цел да се стимулира развитието на моралното 
мислене, поведение и отношение на подрастващите. В „Работилница за 
човещина“ се ангажират учениците (чрез включване в беседи и диску-
сии, стимулиране на екипната работа, изпълнение на творчески задачи) 
в осмисляне на придобития житейския опит и изграждане на устойчива 
ценностна ориентация.

Обменът на мнения продължи и по време на втората почивка. 
След нея свещеник Васил Василев, ръководител на клуб „Божествени 
искрици“ в СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен благодари за по-
каната и изрази радостта си, че е част от този форум. Той съобщи, че 
клубът се посещава от 32 деца от 2. – 3. клас и 15 деца от 5. – 6. клас, 
след което акцентира върху значението на предмета религия-правосла-
вие за духовно – нравственото възпитание на децата и направи свой 
анализ на одобрената от МОН програма по Религия – Християнство-
Православие.

От СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен бяха включени в програ-
мата Мануела Недекова, Свилена Балабанова-Стоянова, Радост Дими-
трова, Людмила Жечева, които ръководят клуб „Християнски доброде-
тели, празници и обичаи“ с деца от 2., 3. и 4. клас.

Илонка Стоянова
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Добрите практики, застъпени в дейността по интереси, предста-
ви Радост Иванова Димитрова – начален учител със специализация по 
Изобразително изкуство и над 30 години учителски стаж, която пре-
подава на третокласници. Дейностите по интереси спомагат за нрав-
ственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвър-
шенстване навиците им за работа в екип. Акцент в изложението беше 
прилагането на разнообразие на подходи (иновативни педагогически 
методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, 
упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учени-
ците, на паметта и въображението), използвани в училище с традиции 
в художествената самодейност и профилирано обучение по изобрази-
телно изкуство и музика в гимназиален етап.

Известно е, че в началния етап най-много ученици изучават Рели-
гия, затова и по-голяма част от участници бяха начални учители. 

Общото впечатление от представените презентации на форума е, 
че учителите имат натрупан педагогически опит и богата практика и 
използват разнообразни интерактивни техники и методи на работа, съ-
образно възрастовата група на децата и техните интереси, които водят 
до максимални резултати, отговарят на различните образователни по-
требности на учениците и ги мотивират да учат.

След последното представяне старши експертът г-н Русев изказа 
благодарност към всички участници за положения труд и споделените 
добри практики, и закри областния кръг на конференцията „Хуманизъм 
и вяра“, а журито се оттегли да заседава. 

Няколко дни по-късно бяха обявени номинираните практики от 
училищата в Шуменска област за участие в регионалното представя-
не – етап от Националната конференция на тема „Хуманизъм и вяра“. 
Резултатите са, както следва:

1.  Добра практика в областта на духовността и нравственото въз-
питание, осъществявана в детска градина: не е излъчена.

2.  Добра практика в областта на духовността и нравственото въз-
питание, осъществявана в начален етап на основното образо-
вание е номинирана Димитричка Василева Георгиева, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Ве-
лики“ № 27, „Християнството през погледа на детето“, 4. клас. 
Нейни подгласници са: Радост Иванова Димитрова, СУ „Сава 
Доброплодни“ – гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 34, „Християн-
ски добродетели, празници и обичаи“, 3. клас и Славка Иванова 
Янкова-Савова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велики 
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Преслав, ул. „Симеон Велики“ № 27, „Храмовете в моя роден 
град и ценностите, които пренасят през вековете“, 2. клас.

3.  Добра практика в областта на духовността и нравственото въз-
питание, осъществявана в прогимназиален етап на основното 
образование: Номинация – свещ. Пламен Марчев, гл. ас. д-р 
Илонка Стоянова, Православен храм „Св. св. Константин и 
Елена“ – с. Осмар, общ. Велики Преслав, ученици на възраст 
от 7 до 15 години.

4.  Добра практика в областта на духовността и нравственото въз-
питание, осъществявана в гимназиален етап на средното обра-
зование: номинирана е Дарина Станчева Димитрова, СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, ул. „Черноризец Храбър“ 
№ 16, „Училище за добрини“, 10. клас., с подгласници: Мария 
Димитрова Балчева, СУ „Цанко Б. Церковски“ – с. Никола Коз-
лево, ул. „Гроздан Узунов“ № 5, „Работилница за човещина“, 8. 
и 10. клас.

Номинираните за Регионалния кръг практики, трябваше да се 
представят във Варна на 14 март 2020 г., а отличените разработки от 
втория етап – да участват във финалния етап на Национална конферен-
ция «Хуманизъм и вяра» на 10.04.2020 г. в гр. София. За съжаление тези 
два етапа от Националната конференция не се състояха поради бързо 
разпространената епидемия от коронавирус (COVID-19) в страната и 
обявеното на 13 март 2020 г. от Правителството извънредно положение. 

Оставаме с надежда за нови ползотворни срещи за популяризира-
не на добри педагогически практики.

Илонка Стоянова



269

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ЕТЮДИ ПО ИСТОРИЯ  
И КУЛТУРА НА ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ. 

ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“,  
СОФИЯ, 2019, 175 С.

Илия Мечков

GEORGE VLADIMIROV. ETUDES ON THE HISTORY 
AND CULTURE OF THE VOLGA BULGARIANS.  

EAST-WEST PUBLISHING HOUSE, SOFIA, 2019, 175 P.
Iliya Mechkov

Д-р Георги Владимиров отдавна разработва волжко-българска-
та проблематика в България. От онази вече далечна 2004 г. той издаде 
осем монографични изследвания за историята и културата на волжките 
българи и Волжка България и нейните държавно-исторически наслед-
ници, волжко-българската провинция на Златната орда и Казанското 
ханство, както и многобройни статии, публикувани в България и в чуж-
бина. Последната му монография „Великата България на Волга през 
средните векове“, С., 2019, изказва по точния начин всичко онова, до 
което авторът е достигнал като релевантна интерпретация на истори-
ческите данни, с коректен изследователски език, с равномерно и хомо-
генно, като стил и избор на теми, повествование. Първата книга на ав-
тора „Дунавска България и Волжка България. Формиране и промяна на 
културните модели (VІІ – Хс в.)“ С., 2005, е сравнително изследване на 
културите на дохристиянска България на Дунав и ранна Волжка Бълга-
рия и е вариант на неговата докторска работа. Отделно, в съавторство с 
Пламен Павлов, с монографията „Златната орда и българите“ С., 2009, 
той се потопи с изследователско усърдие в богатия свят на взаимоот-
ношенията между Златната орда и волжките българи от една страна и 
дунавските българи – от друга. Приносни в така очертаното поле са из-
следванията на Георги Владимиров на конкретни артефакти, спадащи 
към материалната култура на Златната орда, поставени в широк източ-
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но-европейски контекст (които заслужават да бъдат издадени в отделен 
сборник). На интересуващите се от волжко-българската проблематика 
бих обърнал внимание на христоматията на Владимиров по извори на 
волжките българи в „Подбрани извори за българската история. Т.2“, С., 
2004, и монографичното изследване за тяхното архитектурно наслед-
ство „Волжка България и Казанското ханство: строително изкуство и 
архитектура.“ С., 2006. Ценни са христоматиите и атласите на автора, 
„Волжка България и Казанското ханство в географските карти на Сред-
новековието и Новото време“, С., 2007 и „Волжка България и Казанско-
то ханство: предания и легенди на народите по Средна Волга“, Плов-
див, 2011. Събирането на този тип извори на едно място и богатото им 
илюстровано издаване (по принцип характерно за книгите на Г. Влади-
миров) е от приносно значение за международната волжко-българис-
тика и предоставя неочаквани исторически перспективи. Така в лицето 
на Георги Владимиров, родната публика за първи път бе запозната от 
български автор с основните културно-исторически сюжети и черти на 
волжките българи, а и волжкобългаристиката, която по правило „гово-
ри“ на руски език, се видя огледана от „чужд“ автор и то в непозната 
досега пълнота. На практика Владимиров взема отношение по редица 
основни проблеми, като ползва цялата налична специализирана лите-
ратура и представя много от водените научни дискусии. 

Последната (сега коментирана) книга на автора е първият негов 
сборник статии и има по-специализиран адресат. Включени са редица 
разнообразни по стил и обем статии (14) по основни дискусионни теми 
на волжкобългаристиката (а научните теми винаги са дискусионни), в 
които Георги Владимиров навлиза, като прави обзор на изследовател-
ската ситуация с експертиза, с анализ или съобщавайки за направени 
открития или за възможни решения на неизяснени/трудни за изяснява-
не моменти.

Увлекателен увод на сборника е написал проф. Пламен Павлов (с. 
7 – 12).

В първата си статия „Волжка България в българската историче-
ска книжнина до 90-те години на ХХ в..“ (с. 15 – 31) авторът, предла-
гайки обзор на десетки съчинения и публикации, очертава безрадост-
ната картина на родните проучвания до началото на демократичните 
промени. От тогава, в българското обществено мнение, неизлечимо се 
е вкоренило „общото място“ за основаването на Волжка България от 
втория син на Кубрат – Котраг, повел към Волга „българите-кутригу-
ри“. До 1944 г., ако изключим Петър Миятев1, българските историци 

1 Миятев, П. България на Волга през средните векове. – В: През вековете: 

Илия Мечков
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почти нищо не знаят и не пишат за „другата средновековна България“. 
Към посочените от Владимиров девет историка, писали мимоходом за 
волжките българи, бих добавил още имената на прекрасните изследо-
ватели Иван Кинкел2 и Димитър Василев3. След 1944 г., когато започва 
системното археологическо изучаване на някогашните волжо-българ-
ски земи и когато е вече преведена откритата през 1923 г. от Валиди 
Тоган Мешхедска ръкопис на пътеписа на Ибн Фадлан (921 – 922), пък 
се оказва, че никой не се нагърбва да пише сериозно по темата от страх 
пред „Големия брат“. Пише се спорадично, на по-странични, макар и 
не маловажни теми, като например българо-чувашки етнографски па-
ралели. От 70-те години българският научен печат дава трибуна на една 
група от водещи съветски историци по темата, начело със знаменития 
татарстански археолог Алфред Халиков, на когото е посветен насто-
ящият сборник със статии на автора. По мое мнение през периода на 
социализма единственият наш оригинален изследовател на писмените 
сведения на Ибн Фадлан е богословът и историк на религиите проф. 
д-р Иван Г. Панчовски (1913 – 1987),4 но авторът като цяло смята, че 
описваните реалии се отнасят за изследваните от него славяни (погреш-
но тълкувание на термина „сакалиба“, с който Фадлан описва волжките 
българи). 

Във втората си статия „История и култура на Волжка България – 
специфики на изворовата база“ (с. 32 – 61) Георги Владимиров прави 
обстоен и пълен разбор на съществуващите групи писмени и археоло-
гически, в това число епиграфски и нумизматични извори, на техните 
интерпретации и на част от научните дискусии за периода (VІІ – ХVІ в.). 
Трябва да се знае, че историческият район на Волжка България не е 
осветен богато от извори, ако изключим изследванията на резултатите 
от археологическите проучвания и това се отразява на начините, по 
които може да се пише за волжките българи. В полето на археологията 

Исторически народописни и археологически статии. С., 1938, с. 126 Миятев, П. Тюрко-
българи и чуваши. – Училищен преглед, 1938, №3, 257 – 272. (Miyatev, P. Balgariya na 
Volga prez srednite vekove. – In: Prez vekovete: Istoricheski narodopisni i arheologicheski 
statii. S., 1938, p. 126 s.; Miyatev, P. Tyurko-balgari i chuvashi. – Uchilishten pregled, 
1938, №3, 257 – 272).

2 Кинкел, И. Стопанската култура на прабългарите през V – ХІV в. С., 1926 
(Kinkel, I. Stopanskata kultura na prabalgarite prez V – XІV v. S., 1926).

3 Василев, Д. Строителната традиция на прабългарските дворци в Плиска. С., 
1937 (Vasilev, D. Stroitelnata traditsiya na prabalgarskite dvortsi v Pliska. S., 1937).

4 Панчовски, И. Пантеонът на древните славяни и митологията им. С., 1993 
(Panchovski, I. Panteonat na drevnite slavyani i mitologiyata im. S., 1993).
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малцина са тези, и то излезли от домашната изследователска традиция, 
които могат да се нагърбят с обобщения и заключения, а районът на 
Волжко-камското сливане се отличава с много висока за средновеко-
вието етнокултурна динамика, за която може да се съди от богатите и 
разнообразни археологически находки.5

Въпросът с писмените извори за посочения район и за Източна 
Европа през ранното средновековие е твърде особен. Налице са много-
бройни сведения на арабо-персийската география за периода ІХ – Х в. 
Най-богати са изворите за волжките българи и за русите за периода 
приблизително 890 – 980 г., но в отдавна водената дискусия за исто-
рическите реалии, които може би стоят зад описанията на арабо-пер-
сийските пътешественици и географи, трудно може да се достигне до 
еднозначни изводи. Изследователят (за предпочитане е да е арабист) 
или трябва да се потопи в този период, използвайки експертизата на 
изследователите – арабисти от различни националности6, или, ако се 
занимава с по-широк хронологически обхват, да спести на изложението 
тежестта от текст-критичните анализи.7

5 Водещи са казанските археолози Евгени Казаков и Константин Руденко – 
Казаков, Е. Культура ранней Волжской Булгарии. М., 1992; Руденко, К. Археология 
Волжской Булгарии (Х – начало XIII вв.) Казань, 2018. (Kazakov, E. Kulytura ranney 
Volzhskoy Bulgarii. M., 1992; Rudenko, K. Arheologiya Volzhskoy Bulgarii (X – nachalo 
XIII vv.) Kazany, 2018).

6 Андрей Ковалевский, Борис Заходер, Ищван Зимони, в България Стоянка 
Кендерова, Р. Заимова и А. Стоилова – Заходер, Б. Каспийский свод сведений о 
Восточной Европе. Т. 1. Горган и Поволжье в IХ – Х вв. М., 1962, Т. 2. Булгары, 
мадары, народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967 (Zahoder, B. Kaspiyskiy 
svod svedeniy o Vostochnoy Evrope. T. 1. Gorgan i Povolzhye v IX – X vv. M., 1962, T. 2. 
Bulgaray, madaray, naroday Severa, pechenegi, rusay, slavyane. M. 1967); Ковалевский 
А. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921 – 922 гг. Иследование 
по мешхедской рукописи. Харьков, 1956 (Kovalevskiy A. Kniga Ahmeda ibn Fadlana o 
ego puteshestvii na Volgu v 921 – 922 gg. Isledovanie po meshhedskoy rukopisi. Harykov, 
1956); Кендерова С. Ахмад ибн Фадлан и неговите записки за пътуването му до 
волжките българи през 921 – 922 г. – В: Известия на НБКМ Т. ХХ – (ХХIV). С., 2000 
(Kenderova S. Ahmad ibn Fadlan i negovite zapiski za patuvaneto mu do volzhkite bal-
gari prez 921 – 922 g. – V: Izvestiya na NBKM T. XX – (XXIV). S., 2000); Zimonyi, I. The 
Origins of the Volga Bulghars. Szeged, 1990; Заимова, Р. Арабски извори за българите. 
(Стоилова, А. – превод от арабски) С., 2000. (Zaimova, R. Arabski izvori za balgarite. 
(Stoilova, A. – prevod ot arabski) S., 2000).

7 Така изследователят се предпазва от вземането на отношение към големия 
масив от интерпретации, натрупани в рускоезичната изследователска традиция, която, 
поради липса на достатъчно писмени извори, пребивава в инерцията си да „одревнява“ 
някои исторически сведения и да конструрира по тях „значими“ исторически сюжети.
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В тази и в следващата по ред статия „Явлението „Джагфар 
Тарих“(с. 62 – 71) авторът се спира на несъстоятелността на този исто-
рически извор, оказал се късен фалшификат.

Четири статии от сборника са посветени изцяло на данните на 
археологическите проучвания. „В търсене на нова родина. Метамор-
фозите на „българското“ в земите на средна Волга (VІІІ – Х в.)“(с. 
72 – 84) и „Ранните българи на Волга и Новинковската култура. Про-
блеми, хипотези, мнения“ (с. 85 – 94) Георги Владимиров разглежда 
сложните въпроси на периодизацията, етнокултурната идентификация, 
възсъздаването на модела на овладяване на пространството от ново-
дошлите групи и на етнокултурните взаимопрониквания. Въпросите за 
появата, етнокултурната идентификация и изчезването на „Новинков-
ския тип“ гробни паметници (VІІ – средата на VІІІ в.) на речния полу-
остров Самарска Лука (подобно на т. нар. Соколовски кръг паметници 
от южните степни пространства) засега остават необясними и както по-
сочва авторът, без много допирни точки с това, което знаем и очакваме 
за прабългарите от VІ – VІІ в. Г. Владимиров се придържа към класи-
ческата теза в археологията за свързването на Болшетарханския и Кай-
белския некрополи (средата на VІІІ – средата на ІХ в.) с първите гру-
пи, носители на „българското“ в района на бъдещата държава. Авторът 
разкрива противоречивата, с оглед на прабългарското археологическо 
наследство/наследства, картина на етнокултурната възстановка, която 
може да се направи от следващия хронологичен кръг от гробни памет-
ници, свързани с Танкеевския некропол (средата на ІХ – Х в.) и др. и с 
населението на Билярското градище (от средата на Х в.). Когато волж-
ко-българското общество изживява своя разцвет, преминава към нова 
стопанска организация, към постепенно усядане, създаване на първите 
големи укрепени центрове и формиране на ранна държава. Следите на 
първите български заселници, както е и положението с носителите на 
загадъчния „Новинковски тип“, се губят, „размиват“ (с. 92) в новите 
археологически култури, в които личи „прикамско-приуралската“ (по 
терминологията на Е. Казаков) доминанта, привнесена от североиз-
ток, от население, спадащо към угорския етнокултрен кръг. Такива са в 
общи линии заключенията на автора, които изцяло споделям.

В публикациите си за образа на кучето в културата на волжките 
българи (с. 124 – 132) и на находка на пръстен с изображение, в което 
някои автори виждат Тангра (с. 117 – 124), авторът прави сравнителен 
анализ между това, което се знае или се предполага за някои специфич-
ни културни реалии в двете прабългарски култури – на Средна Волга 
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и на Долен Дунав. Изводът на Владимиров въз основа на конкретиката 
на този и на други изследователски случаи е, че не може да се говори за 
единно прабългарско културно наследство, водещо до сходни прояви, 
нито то или те имат установен, твърд „тюркски“ комплекс от компонен-
ти, както продължава да се мисли по инерция в средите на съвременни-
те татарстански (и може би чувашки, доколкото ги има) изследователи.8 
Владимиров защитава „факта, че през VІІ в. българите не са монолитен 
етнокултурен масив, а конгломерат от културно специфични общности 
с общо име. Наследството, което тези общности носят към новите си 
местообиталища, също не може еднозначно да бъде определено като 
„чисто“ тюркско, „чисто“ иранско, „чисто“ аварско.“ (с. 133). Напълно 
обоснован с оглед на археологически проучвания е възгледът на автора 
за „изначалните културни различия между двата мигриращи съответно 
към Долни Дунав и към Средна Волга български масива, както и тяхна-
та вътрешна нееднородност.“ (с.121) 

В две статии авторът свързва етнонима (и урбонима) „билери“ 
и едно интересно типово златно украшение с древен евразийски кос-
могоничен сюжет, изработвано със сигурност в град Биляр, с онази 
силна „прикамо-приуралска“ струя в културата на Волжка България, 
която остава скрита за арабо-персийските писмени извори (с. 102 – 106, 
133 – 145). Анализът и интерпретацията на фактите се движат по ръба 
на „бръснача“, изграждайки в границите на широк интердисциплина-
рен подход убедителни и релевантни хипотези. В статията си за Ки-
макския каганат и волжките българи (с. 107 – 116) авторът демонстрира 
повишена изследователска чувствителност към „скритите“ за писаната 
история реалии и процеси, определяли и след края на Х в. характерния 
за Волжка България „динамично изменчив етнически профил“ (с. 121). 
Предполага се, че в резултат на широкото кипчакско влияние дори се 
формира нова етническа група на „тюркските българи“ (по известие на 
ал-Идриси) или българи – сакатими, по техния град Сакатим на Долна 
Кама (с. 113). Реконструирането на кипчакско-куманския контекст на 
евразийското и източноевропейското пространство през Х – ХІІІ в., как-
то показва авторът, крие много „ключове“ за разбирането на историята 
на тогавашните волжки, а и дунавски българи .

В статията „Легендите на Волжка България и Казанското хан-
ство или за латентните източници на историческа памет по Средна 
Волга (VІІІ – ХVІ в.)“ (с. 146 – 151) авторът класифицира, периодизира 

8 Авторът се застъпва за „преоценка в традиционни императивни постулати 
„българи=тюрки“ и „българи=тангристи“.“ (с. 150).
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и коментира в културологичен дискурс преданията с волжко-българ-
ско историческо или митологично съдържание. Запазените легендарни 
сведения, особено за предмонголския период, не са много, но всъщност 
те са единственият домашен исторически извор на волжките българи. 
Д-р Георги Владимиров добре познава и доразработва този много ва-
жен дял от градивата, от които се прави историческият разказ. Една 
от причините за изключителното фолклорно богатство на културата 
на казанските татари е извършеното „обратно“ движение по съхраня-
ване на собствените исторически представи и информация за събития 
от държавна, писмена, към бездържавна, устна традиция. Освен това в 
митологичното мислене на местните народи, свързани с волжките бъл-
гари, се наблюдава преплитане на фолклорни пластове с разнообразен 
произход и разпространение на общи метанаративи. Такива са анали-
зираните от автора на страниците на сборника евразийски прамит за 
сътворението на света, разпространен в земите на Волжка България, 
вероятно в угорския си вариант (с. 135 – 142), и чувашкият мит за пре-
селването и откриването на нова родина, който е еднотипен, но много 
по-богат и като че ли по-древен от татарския мит за великана Алип и 
неговите синове – братята Булгар и Буртас (78 – 81). 

В една група от статии Владимиров се спира на отделни аспекти 
на мюсюлманската култура на Волжка България. В статията за образо-
ванието и образоваността (с. 152 – 157) авторът пише върху историята 
на културата на волжките българи. В „Едно разпиляно наследство“ (с. 
158 – 163) той се спира на направеното наскоро откритие (1996 г.) на ръ-
копис на волжко-български медик, който е един от многото учени люде 
„ал-Болгари“ (с. 155), прославили културата на тази друга средновеков-
на България. Продължаваме да се надяваме в непроучените хранилища 
на източните библиотеки да бъдат открити и други случайно запазени 
ръкописи с произход от унищожената литературна традиция на волж-
ките българи.

В последно коментираната статия от авторския сборник на Г. Вла-
димиров (с. 94 – 101) са потърсени спецификите на уникалния волжо-
български културен модел, причините за тяхното възникване и развой. 
Не мога да не се съглася с извода на автора, че най-ярките проявления 
на „българското“ на Средна Волга следва да се търсят в специфичната 
култура-поведение, водеща до центробежни цивилизационни процеси. 
Както посочва авторът, най-общо казано, знак на волжко-българския 
културен модел остава толерантността към външния и вътрешен друг9, 

9 Проблемът е обстойно разгледан от Цветелин Степанов. Степанов, Цв. 
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културната диалогичност и широкото разпространение на писмената 
култура, а пряк отговорник за неговото конституиране е бил местният 
елит с прабългарски корен, който консолидира волжко-българското об-
щество чрез приемане на исляма в неговия „ханифитски“ (средноази-
атски) вариант.

Със статиите от коментирания сборник Георги Владимиров по-
ставя волжко-българистиката на здрави основи, като назовава онези 
псевдо-научни направления, които са базирани на лъжеизвори или на 
извори, чиято връзка с волжите българи не може да бъде доказана и 
като търси исторически коректното назоваване и обговаряне на средно-
вековните културни реалии. Защитавайки изследователското си верую 
да се потапя с непредубеденост, „на широк фронт“ в конкретиката на 
всеки един разглеждан случай, Георги Владимиров често пъти достига 
до неочаквани изводи или до открояване на неподозирани хоризонти. 

Българите и степната империя през Ранното средновековие. Проблемът за Другите. 
С., 2005. (Stepanov, Tsv. Balgarite i stepnata imperiya prez Rannoto srednovekovie. 
Problemat za Drugite. S., 2005).
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ЕВРОПА: ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКИ РАКУРС
Галя Йорданова

Визията за Европа в обществен и политически аспект най-добре 
може да се разбере чрез изясняване на нейното културно, цивилиза-
ционно, религиозно и философско наследство. Затова и книгата „Фило-
софски размисли за Европа“ на проф. Добромир Добрев поставя акцент 
върху важни проблеми, които се открояват в историята на Европа. Ав-
торът предлага актуална и реалистична картина за сложността и екс-
пресията на политическите и интеграционни процеси и на случващото 
се в Европа на фона на динамични международни отношения.

Книгата започва с Увод, в който е очертан основният кръг от раз-
искваните проблеми, маркирани са основните подходи на изследова-
телската работа. Отправна точка на авторовите разсъждения е изясня-
ването на културните, цивилизационните, религиозните и философски 
измерения на обществено-политическото развитие на Европа. Започва 
се с изворите на европейската идентичност, преминава се през плура-
лизма на тези и идеи, и се стига до фундаментите на интеграцията в 
рамките на ЕС. В увода се съдържат още редица въпроси: Ще успеят 
ли елитите на обединена Европа да реагират на съвременните пре-
дизвикателства? Може ли Европа да се превърне в предпочитан ин-
теграционен модел за общества извън нейните предели? Има ли бъде-
ще приобщаването и интегрирането на мигрантите към културните 
традиции на приемащата ги европейска страна? Тези и редица други 
актуални, но все още недостатъчно изяснени проблеми на европейския 
дискурс намират отговор в новоизлезлия труд на проф. Добрев.

Изложението на информацията е организирано в три глави с раз-
лична дължина и обем.

В първата глава, със заглавие „Процесите в Европа като следствие 
от културните и философските идеи на континента“, се представят ци-
вилизационните и християнските корени на Европа, както и конкрет-
ното разглеждане на породените от тях процеси. Анализираните съби-
тия имат пряко отношение към превръщането на Стария континент в 
основна ръководеща сила. Вниманието се фокусира върху Ренесанса, 
Просвещението, техническия напредък, революциите, процесите на 
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урбанизация. Всяко едно от тези събития има своята конкретика и обек-
тивни измерения в историческите процеси в европейското общество.

В следващата част („Фаталният двадесети век и как стигнахме до 
него“) се разглеждат последствията от Френската революция, както и 
влиянието на европейските идеи върху Русия. Поставя се акцент върху 
основните идеи на континента през погледа на Н. Бердяев. Самият ав-
тор посочва, че философията на този религиозен десидент, със своята 
дълбочинна вяра в човешката свобода и величие, е базисен инструмент 
за анализ на събитията от ХХ век. Диспозицията либерализъм – свобо-
да винаги е стояла в основата на всяка революция на Стария континент. 
Но никога либерализмът не е бил преференциален за масите, а по-ско-
ро е характерен за малцинството от културните слоеве на обществото. 
Затова либерализмът приема личността като единствена реалност. На 
страниците на книгата се анализират философските концепции на де-
мокрацията, социализма и комунизма като идеологии в Европа. Като 
заключение се представя тезата на Бердяев за персоналистическия со-
циализъм и неговото осъществяване в свободата. Максималните изме-
рения на свободата могат да се търсят в духовния живот, в творчество-
то, в отношенията към Бога. Докато в материалния свят тази свобода 
е необходимо да има някакви детерминанти. Особен акцент проф. До-
брев поставя върху последиците от Френската революция и тяхното 
значение за европейското общество. Конкретно се акцентира на реф-
лексиите на концепцията за нацията, която е катализирана от Френска-
та революция. Според автора тази тенденция по нататък ще обуслови 
разпадането на империите и края на колониализма. Идеята за нацията 
впоследствие ще прерасне в различни национални движения и разру-
шителни войни в Европа през ХХ век. В тази глава Добрев обръща 
внимание на факторите, които оказват влияние върху политическите и 
идеологически реалности. Социалните предизвикателства като безра-
ботица, глад, стълкновения не могат да бъдат разрешение от вече урба-
низирания човек по традиционния религиозен начин. Нещо повече, на 
този фон религията загубва в значителна степен своя авторитет. Нейно-
то място се заема от политиката и икономиката. По нататък в тази част 
авторът се спира на фашизма и болшевизма като примери за регрес и 
примитивизъм. Авторът отбелязва, че културните ценности са от фун-
даментално значение в опита да бъдат разбрани различните общества. 
В контекста на тези размисли се налага тезата, че ако свободата и ра-
венството намерят устойчиво развитие в глобален план, то общества 
като европейското могат да бъдат модел за подражание. Нещо повече, 
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това би могло да ограничи тенденцията големи маси от хора да търсят 
по-добър живот в богати страни и да се борят за промяна в собствените 
си държави.

Разбира се, когато се говори за обстановката в Европа, не трябва 
да се пропуска и състоянието на техния източен съсед – Русия. Затова 
авторът на книгата прави ретроспективен анализ на мястото и ролята 
на Русия в лабиринта на европейски идеи. Акцент се поставя на двете 
революции в страната от 1905 и от 1917 г. и причините, довели до тях. 
В контекста на тези размисли два са факторите, влияещи върху фор-
мирането на руската интелигенция: вътрешен и външен. Като външен 
фактор може да се определи абсолютизма в управлението на страната 
репресивните методи, които използват. Това блокира интелигенцията 
и затруднява духовното развитие. Вътрешният фактор е светогледа на 
интелигенцията и неговата духовна насоченост. Като заключение проф. 
Добрев отбелязва, че върху събитията в Русия пряко въздействие имат 
европейските саморазрушителни идеи на ХХ век. 

В третата глава „Икономическото обединение и политическите 
перспективи пред Европа“ се разглежда вътрешната динамика в евро-
пейското общество, както и външните предизвикателства, пред които е 
изправен Евросъюзът. Ретроспективно се представя планът „Маршал“ 
като същинско начало на европейското обединение. Проследяват се 
различни икономически и политически действия, които стоят в осно-
вата на европейското единство. Планът „Маршал“ се явява като непряк 
фактор, който подтиква европейците към интеграция, използване на 
американските ресурси, за да постигнат политически и икономически 
просперитет. По нататък в текста се анализират създаването на различ-
ни европейски организации и общности, целящи укрепване на интегра-
ционните процеси в общността.

По-нататък авторовата мисъл се насочва към някои кардинални 
проблеми на Европа. Един такъв фактор е мултикултурализмът. Той 
става актуален за европейското общество, когато се засилва притока на 
огромен брой бежанци от Северна Африка и Близкия изток и се под-
силва от необходимостта на работна ръка за бързо развиващите се ико-
номики на Запада. 1 Погрешните практики за прилагане на мултикул-
турализма води до отдалечаване на имигрантската интеграция на ев-
ропейския континент. Друга пречка е, че интеграционните процеси се 

1 Добрев, Д. Философски размисли за Европа. Шумен: УИ „Еп. Константин 
Преславски“, 2020, с. 167. (Dobrev, D. Filosofski razmisli za Evropa. Shumen: UI: “Ep. 
Konstantin Preslavski“, 2020, p. 167).
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управляват изключително от държавните институции. Едновременно с 
това поставянето на всяка култура изолирано и фрагментарно генерира 
проблеми и неразбиране. Еднакво опасна е и другата крайност – тотал-
на асимилация на различните. Това също води след себе си опасни и 
непродуктивни тенденции. През последните години мултикултурният 
модел в Европа не се прилага толкова добре, както го правят в Канада и 
САЩ. Авторът посочва, че моделът на либералната демокрация трябва 
да бъде основа за приобщаването на имигрантите. Той трябва да очер-
тае парадигмата на културната идентичност на малцинствата и правата 
на останалите. Следователно балансът може да бъде намерен между 
груповите права от една страна, и личностните права – от друга стра-
на. Трябва да бъдат отстранени опитите за създаване на малцинствени 
привилегии, които са в конфликт с правата на останалите граждани. 
Към това може да бъде добавено и общественото усилие за преодоля-
ване на културната изолация на имигрантите. Според автора само по 
този път може да се очакват положителни промени в Европа. Не се от-
минават и терористичните актове на Стария континент, които са после-
дица от реалната сегрегация на големи, предимно мюсюлмански групи 
в Европа. Това налага отново да се анализира сигурността на Европа. 
Тя не може да се дистанцира от проблемните райони в света и да се 
самоизолира. Търсят се пътища за ограничаване на мигрантския на-
тиск чрез укрепване на външните граници на ЕС. Правят се усилия и за 
финансови стимули за африканските държави с цел да бъде регулирана 
бежанската вълна в бъдеще. Авторът не пропуска да обърне внимание 
и на динамичните отношения между Обединена Европа и нейния южен 
съсед – Турция. Акцент се поставя върху натиска от страна на турския 
президент Ердоган спрямо ЕС във връзка с огромния бежански поток 
от Близкия изток с цел извличане на определени финансови ползи. Но 
въпреки всичко отношенията между Турция и Европа са в сферата на 
стремежите към сътрудничество и партньорство. 

Внимание в трета глава е отделено и на взаимоотношенията меж-
ду Европа и Русия. Проф. Добрев задълбочено представя корените и 
предпоставките за противоречивото руско поведение към Запада. В ис-
торически аспект ясно са посочени възможностите пред Русия – или 
да се възползва от икономическата и политическата помощ на САЩ и 
Европа, или да заложи на различията със Запада и да върви по свой път 
на развитие.2 Разбира се, че има и положителни моменти в отношени-

2 Добрев, Д. Философски размисли за Европа, с. 194. (Dobrev, D. Filosofski 
razmisli za Evropa, p. 194).
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ята между ЕС и Русия. Пример за това е, че в Европейската стратегия 
за сигурност от 2003 г. е признато значението на Русия като основен 
фактор за стабилността както в регионален, така и в световен мащаб. 
Накрая авторът обобщава, че ЕС трябва да има стабилна обща външна 
политика и въоръжени сили, които да я подсигуряват.

Книгата „Философски размисли за Европа“ завършва със заклю-
чение, в което ясно се посочват възможностите и перспективите пред 
Обединена Европа да запази лидерските си позиции в световен мащаб. 
Рубриката „Литература“, включваща внушителните 174 заглавия, до-
пълва естествено представата за един значим труд, не просто подплъ-
тен теоретично, но и разширяващ максимално изследователската перс-
пектива в сравнителен план. А това е показател за ерудицията и добро-
съвестността на автора.

В заключение би могло да се каже, че книгата на проф. Добромир 
Добрев „Философски размисли за Европа“ не само дава реалистична 
информация за динамиката на актуалните политически и икономически 
процеси в Европа, а и определено съдържа позиция на автора по реди-
ца от най-често обсъжданите проблеми на европеистиката. Cъщecтвeн 
пpинoc нa paзpaбoткaтa пpeдcтaвлявa aнaлизът на редица тематизирани 
проблеми през призмата на философските парадигми, което би могло 
да се определи и като едно от най-значимите ѝ достойнства.
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