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PIXE – АНАЛИЗ НА СЛИТЪЦИ И СКРАП  
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ЦЕНТЪР  

ПРИ НОВОСЕЛ, ШУМЕНСКО
Стела Дончева, Нина Архангелова, Ákos Csepregi,  

Anikó Angyal, Zita Szikszai

PIXE – ANALYSIS OF INGOTS AND SCRAP  
FROM THE PRODUCTION CENTER  
NEAR NOVOSEL, SHUMEN REGION

Stela Doncheva, Nina Arhangelova, Ákos Csepregi,  
Anikó Angyal, Zita Szikszai

In April 2018, a project called ACUDEMAB (Analyses of composition of non-ferrous 
metals, used for decorations in Early Middle Ages in Bulgaria) was successfully implemented 
in the Laboratory of Ion Beam Applications, MTA Atomki, Debrecen, in the framework of the 
EU H2020 IPERON CH (Integrated Project for the European Research Infrastructure ON 
Cultural Heritage) Trans-National Access program. Analysis of metal used for the casting 
of all these products, which is found in workshops and near furnaces can give convincing 
argument that this is precisely the metal used by medieval craftsmen. The results would give 
us the opportunity to identify ways of receipt of raw materials – import or reuse of waste 
products for new castings.

The appearance of elements in the analysis depends on the geological and metal-
lurgical conditions. According to the mineralogy of typical lead ores and the behaviour of 
the elements during the melting process, antimony Sb, arsenic As, bismuth Bi, copper Cu 
and silver Ag are among the leading elements in lead analysis. Similarly, with much less 
concentration than the actual melting of the ore, elements such as cobalt, iron, nickel and 
zinc, and gold, arsenic, selenium and tellurium may appear in the metal. Tin is not a typical 
ingredient for lead ores hence its absence in lead ingots.

They belong to the so called Balkan metallogenic belt, where there are two basic 
types of mineralization: lead-zinc mineralization with key representatives of galenite, 
sphalerite, chalcopyrite, pyrite (there were some ancient galenite mines found) and gold 
bearing polymetal minerals, represented by galenite, sphalerite and gold-bearing pyrite. 
Gold is placed in the oxidising zone of the galenite and pyrite. Investigations made on the 
remains of antique copper mines make us say with great certainty that the major portion of 
raw materials (copper and bronze) came from the Burgas-Strandja mining region. Numer-
ous traces of mining activities were found in that region. In the Burgas sub-region only there 
are more than 250 ancient ore mines.
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Производственият център при Новосел, Шуменско е първият про-
учен център за художествен метал от известните досега три такива в 
околностите на Преслав. В процеса на продължилите от 2004 до 2009 г. 
археологически разкопки са разкрити четири комплекса, съставени от 
по няколко работилници1. Находките, намерени в хода на проучването, 
надхвърлят 2000 броя. Сред тях преобладават предимно коланните гар-
нитури – апликации, токи, коланни краища. Немалко са и останалите 
метални находки – накити и предмети на култа – предимно кръстове. 
Доказателство за интензивната производствена дейност са многоброй-
ните шлаки, стопилки, капки разтопен метал, както и целите и фрагмен-
тирани леярски съдове (тигли)2. Датировката на производствения цен-
тър, основана на монетния състав и специфичната за периода керамика, 
се отнася към първата половина и средата на X в.

Предмет на настоящата работа са резултатите от PIXE-analyse на 
находки от производствения център при Новосел, част от проекта за 
изследване на избрани суровини и производствен брак от трите центъра 
за художествен метал в околностите на столицата Преслав. В послед-
ните няколко години бяха проведени и публикувани изследвания на 
находки, включващи предимно готова продукция3. През настоящия етап 
вниманието ни е насочено към суровините, под формата на слитъци 
и т. нар. скрап – материал за рециклиране, който заедно със слитъците 
влиза в състава на сплавите при отливането на готовите изделия. Целта 
ни е да обхванем и изследваме образци от всички категории предмети, 
намирани на производствените центрове, за да се очертаят промените, 
които настъпват в елементния състав на сплавите в процеса на тяхната 
подготовка и отливане. Избрани и изследвани са общо 17 находки 

1 Бонев, Ст., С. Дончева. Старобългарски производствен център за художес-
твен метал при с. Новосел, Шуменско. Велико Търново, 2011 (Bonev, St., S. Doncheva. 
Starobalgarski proizvodstven tsentar za hudozhestven metal pri s. Novosel, Shumensko. 
Veliko Tarnovo, 2011).

2 Дончева, С. Типы и назначение литейных сосудов в средневековой Болгарии. – 
In: Stratum – plus. No 6. Культурные слои веры. Sankt Рeterburg – Cisinev, 2013, 243 – 254; 
Дончева, С. Производство художественного металла в Средневековной Болгарии в X 
веке. (ювелирные центры, традиции и влияния). – В: Ювелирное искусство и материа-
льная култура. Сборник статией. Государственны Эрмитаж. Санкт – Петербург, 2015, 
121 – 127.

3 Doncheva, S., G. Tsekova, I. Penev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. 
Elemental composition of metal artifacts from the Early Medieval centre for artistic metal 
finds near the village of Novosel, Shumen region, Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, 
XVI, 1, 2012, 67 – 82.
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от тази група (Taбл. I). Сред тях преобладават бракуваните предмети и 
тези, отделени за рециклиране.

I. Методика на изследване

Количественият анализ на пробите е извършен в сканиращата 
ядрена микропроба, инсталирана на 0° лъчевия канал на 5 MeV уско-
рителя Van de Graaf на MTA Atomki (Дебрецен, Унгария)4. За облъч-
ването на пробите е използван протонен лъч от 2.5 MeV или 3.2 MeV 
енергия, фокусирана до диаметъра ~ 4 µm × 5 µm с ток 100 – 300 pA. 
Размерът на сканирането е 1 mm × 1 mm. На всяка проба са измерени 
1 – 2 зони от 1 mm2. Първоначално бяха записани елементарните карти 
при пълното сканиране, след което са избрани хомогенни области 
за измерванията. Сигнали от всички детектори (два PIXE и детектора 
на частици на хеликоптера) бяха записани след измерване в режим на 
списък от системата за събиране на данни OMDAQ2007 от тип Окс-
форд55. Като последен етап, съставът на елементите се нормализира до 
100 %. Несигурността на измерването PIXE за основните компоненти е 
~ 2 – 5 %, докато за микроелементите е ~ 10 – 15 %. Към това се добавя 
несигурността, произтичаща от процеса на монтиране6. В началото и в 
края на измервателната кампания са извършени анализи на стандартни 
референтни материали, за да се провери точността на измерването на 
дозата и точността на системата PIXE.

II. Анализ на резултатите

Избрани и анализирани са общо 17 предмета, идентифицирани 
чрез съкращение, указващо техния произход, и номер в последователен 
списък (Табл. I), (Фиг. 1 – 8). В зависимост от елементния състав на 
основата на сплавта, резултатите се обединяват около две групи: медни 
сплави и оловни сплави.

4 Rajta I, Borbély–Kiss I, Mórik G, Bartha L, Koltay E, Kiss. The new ATOMKI 
scanning proton microprobe. ÁZ, Nucl Instrum Methods Phys Res, Sect B 109, 1996, 148 – 153. 

5 Kertész Z., Szikszai Z., Szoboszlai Z., Simon A., Huszank R., Uzonyi I. Study 
of individual atmospheric aerosol particles at the Debrecen ion microprobe. Nucl Instrum 
Methods Phys Res, Section B 267, 2009, 2236 – 2240.

6 Campbell J., Boyd N., Grassi N., Bonnick P., Maxwell, J. The Guelph PIXE 
software package IV. Nucl Instrum Methods Phys Res, 2010, Sect B 268, 2010, 3356 – 3363.
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1. Медни сплави
1.1. Медна сплав (Cu alloy). В групата на пробите от сравнително 

чиста мед, попада само един предмет и това е фрагментът от горното 
рамо на едностранен кръст (Ns 15), бракуван и отделен за рециклиране 
(Taбл. I), (Фиг. 1). Той е отлят от медна сплав, към която е добавено 
олово и арсен. Тяхното съдържание е съответно 1,15 % Pb и 0,35 % As. 
Предвид на високото съдържание на олово, бихме могли да говорим 
по-скоро за оловна мед. За разлика от арсена, другият легиращ елемент, 
какъвто се явява антимона почти липсва. Количеството на калая – 0,23  % 
Sn и на среброто – 0,25 % Ag са постъпили от медната руда (Фиг. 6), 
(Фиг. 8). От там навлиза и желязото – 0,10 % Fe, чиито ниски стойности 
предполагат сравнително добрите редукционни условия в процеса по 
стапянето и отливането на изделието.

1.2. Оловен бронз (Pb bronze). Три от пробите са отлети от оло-
вен бронз (Nd 9, Nd 12, Nd 14) (Taбл. I), (Фиг. 1), (Фиг. 3). Сплавта е 
преднамерено създадена с добавянето на олово, което е средно 10 %, т. е. 
10,40 % Pb (Ns 9); 8,52 % Pb (Ns 12); 11,54 % Pb (Ns 14). Присъствието 
на калай в трите проби се дължи на навлизането му от медните руди – 
0,52 % Sn; 0,09 % Sn (Ns 12); 0,48 % Sn (Ns 14) и не е вследствие на до-
пълнителното му добавяне. Бисмут, кобалт, манган липсват, което е по-
казател за доброто извличане (екстракция) на медта от рудите (Фиг. 7).  
Ниските стойности на желязото в трите проби (0,09 % Fe) са показател 
за добрите редукционни условия в пещите по време на стапянето на ме-
тала. Близките стойности на основата – съответно 88,95 % Cu (Ns 9); 
90,86 % (Ns 12); 87,53 % (Ns 14), както и тези на останалите елементи, 
предполагат еднородния произход на сплавта, дело на една и съща ра-
ботилница (Фиг. 5).

1.3. Калаено-оловен бронз (Sn-Pb bronze). Две от пробите са от 
калаено-оловен бронз – Ns 5 и Ns 11 в съотношение на основните еле-
менти Sn:Pb – 6,10:3,50 (Ns 5); 4,01:2,63 % (Ns 11), т. е. 1:2. Сплавта е 
създадена преднамерено, с добавянето на калай и олово. Търсени са не 
само по-добрите леярски качества на метала (с добавянето на олово), но 
и цветовия ефект (резултат от добавянето на калая) (Фиг. 6). За тази цел 
е добавен и арсен, приблизително около половин процент: 0,29 % Аs (Ns 
5) и 0,48 % Аs (Ns 11) (Taбл. I), (Фиг. 1).

Антимон и сребро липсват при слитъка и присъстват само при 
фрагмента от леековата система – Ns 11, т. е. 0,14 % Sb; 0,24 % Ag. Съ-
щото е положението и с цинка, който достига до 1,34 % Zn при Ns 11 и 

Стела Дончева, Нина Архангелова, Ákos Csepregi, Anikó Angyal, Zita Szikszai
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напълно липсва в слитъка (Ns 5). Всичко това показва, че в процеса на 
изготвянето на сплавта преди отливането са добавени парчета калаен 
бронз и месинг под формата на скрап. Галенитът от своя страна е навля-
зъл от медната руда и е 0,15 % Ga (Ns 5) и 0,21 % Ga (Ns 11). Медната 
основа 89,77 % Cu (Ns 5) и 90,53 % Cu (Ns 11) e с близки параметри, 
което показва сходните рецепти, по които е изготвена основната сплав 
(Fig. 1). В последствие за подобряване на нейните качества са добавяни 
определени количества метали, най-вероятно, под формата на скрап, 
чиито състав и качества са били добре известни на средновековните 
майстори.

1.4. Оловно-калаен бронз (Pb-Sn bronze). Най-многобройна е 
групата на оловно-калаения бронз – половината от изследваните пред-
мети – Ns 4, Ns 6, Ns 7, Ns 8, Ns 10, Ns 13, Ns 17, които могат да се обо 
собят в няколко подгрупи в зависимост от съотношението на основните 
елементи от техния състав (Taбл. I), (Фиг. 1), (Фиг. 2), (Фиг. 6).

– 3:1 – подгрупата се състои от два предмета (Ns 7, Ns 13). Про-
центното съдържание на медната основа е сходно – 89,57 % Cu (Ns 7) и 
90,56 % Cu (Ns 13). Основните елементи, определящи сплавта са също 
близки по стойност – 6,15 % Pb: 2,30 % Sn (Ns 7) и 6,20 % Pb: 2,10 % Sn 
(Ns 13). Съдържанието на сребро е леко завишено при Ns 13 – 0,22 % Ag, 
докато при Ns 7 e 0,12 % Ag. Съотношенията арсен-антимон As: Sb са 
съответно 2:1 – 0,41 % As: 0,22 % Sb (Ns 7) и 3:1 – 0,30 % Аs: 0,10 % Sb 
(Ns 13). Интерес представлява съдържанието на цинк, като при единият 
предмет е 0,51 % Zn (Ns 7), а в другия напълно липсва (Фиг. 5), (Фиг. 8). 
От параметрите на основните и следовите елементи може да се заключи, 
че в сплавите и на двата предмета преди отливането са добавени парчета 
скрап от по-ранни метални предмети, сред които преобладаващ е бил 
арсенния бронз. При втория предмет от тази група – Ns 13 са добавени и 
парчета с преобладаващо съдържание на месинг.

– 2:1 – в тази подгрупа попадат три предмета (Ns 4, Ns 6, Ns 17), 
т. е. 2,27:1,54 % (Ns 4); 4,35:2,80 % (Ns 6); 10,18:5,93 % (Ns 17). Koли-
чествата на следовите елементи – арсен и антимон също са завишени – 
0,20 %As – 0,13 % Sb (Ns 4); 0,46 % As – 0,15 % Sb (Ns 6); 0,41 % As 
– 0,13 % Sb (Ns 17). Количествата на желязо – средно 0,13 % Fe показват 
добрите редукционни условия по време на стапянето и отливането на 
метала (Фиг. 7).

– 1:1 – тук е включен един предмет (Ns 10), като стойностите за Pb: 
Sn са 2,33:2,16 %. Съдържанието на сребро e 0,16 % Ag, a на галенит – 
0,21 % Ga, което е средната стойност за цялата група на оловно-калаения 
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бронз, докато при арсена – 0,26 % Аs е точно обратното – най-малкото 
съдържание за групата. В случая всички тези елементи са навлезли в 
сплавта от изходните суровини – галенитът – от рудата, а среброто и ар-
сена – от рудата и от добавения към сплавта скрап, сред който вероятно 
са и парчета арсенен бронз (Табл. I), (Фиг. 6).

Безспорно сплавта на оловно-калаения бронз е преобладаваща 
сред пробите от Новосел. Сред групата на измерените предмети се 
наблюдават и някои особености. Така например при Ns 4, стойностите 
на главните компонентни на сплавта – оловото и калая са най-ниски – 
2,27 % Pb и 1,54 % Sn, докато количествата на медната основа и сребро 
то са най-високи – 95,05 % Cu и 0,17 % Аg. Един от предметите (Ns 8) 
e извън групите на тези съотношения (Фиг. 6). Стойностите на оловото 
при него са силно завишени – 21,19 % Pb, докато количеството на калая 
е сходно на това при останалите изследвани предмети и е 2,99 % Sn. 
Това поставя този предмет на границата между оловно-калаения бронз 
и оловния бронз. Към оловния бронз може да бъде отнесен и Ns 17. И 
в двете проби е завишено количеството на цинка – 0,22 % Zn (Ns 8); 
0,54 % Zn (Ns 17) (Фиг. 8). Затова пък това на основата е по-малко – 
81,93 % Cu (Ns 17); 76,08 % Cu (Ns 8). Сплавта на тези предмети е по-
лучена вследствие на претопяването на бракувани изделия, към която е 
добавено олово.

2. Оловна сплав

От оловна сплав са отлети 4 предмета (Ns 16, Ns 20, Ns 21, Ns 23) 
(Taбл. I), (Фиг. 1), (Фиг. 4). Повишено е съдържанието на антимон, т. е. 
0,89 % Sb (Ns 16); 0,41 % Sb (Ns 20); 0,78% Sb (Ns 21); 0,24 % (Ns 23).

Антимонът, както и бисмутът, който също е завишен и варира от 
0,18 % Bi (Ns 20) – 0,26 % Bi (Ns 23), постъпват от оловните руди. Ниско-
то съдържание и на сребро – 0,04 % Ag (Ns 21, Ns 23) показва, че оловни-
те руди, от които са изработени слитъците не са получени вследствие на 
процеса купелация при отделянето на среброто, а директно от оловната 
руда (галенит).

Арсен липсва, а количествата на цинка са незначителни (от 
0,01 – 0,07 % Zn) и са навлезли от изходната суровина (Фиг. 5), (Фиг. 8). 
Подобно е положението и на медта, която също е навлязла от рудите, 
макар че количествата при някои от слитъците са около и над 1 % Cu 
(Ns 23, Ns 20). При Ns 21 са завишени и останалите стойности. Така 
например цинкът е 0,07 % Zn; антимонът – 0,41 % Sb; бисмутът – 0,18  % 
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Bi (Фиг. 7). Количесвото на желязото не е голямо и е средно – 0,05 % 
Fe. Единствено при Ns 20, то е 1,11 % Fe. Tук eдинствено присъства и 
титан – 0,08 % Ti. По всяка вероятност към сплавта преди отливането на 
слитъка е добавена и мед, от която са навлезли и споменатите елементи.

Заключение
Aнализите на избраните образци суровина и скрап от производ-

ствения център в Новосел показват преобладаването на оловно-калае-
ния бронз (Pb-Sn bronze) – 7 проби от общо 17. Следваща по численост 
група е тази на оловния бронз (Pb bronze). Предпочитанието на тези 
сплави доказват наличието на свежа суровина, каквато се явява олово-
то, евтина и достъпна в България суровина, добавяна целенасочено при 
изготвянето на сплавите. Ниските съдържания на сребро показват, че 
оловото не е следствие на купелацията на сребро или много добрата 
такава, при която среброто се извличало максимално от оловните руди. 
Присъствието на голям брой оловни изделия и такива в качеството си 
на модели, правят оловото една от главните изходни суровини в рабо-
тилниците в Новосел. Калаят е постъпвал от арсенния бронз, влизащ в 
състава на по-ранните изделия и добавян под формата на малки парчета 
метал към сплавта. Затова и калаено-оловния бронз, където водещ еле-
мент е калаят е по-слабо застъпен.

Най-разпространеният в Евразия след бинарната медно-калаена 
сплав била тройната – с олово. Оловото повишавало леярските качества 
на сплавта и изделието добре се изковавало. Затова и се предполага, 
че оловото изкуствено се добавяло към калаения бронз. В древността 
трудно различавали оловото от калая. Калаят бил отличаван по светлия 
цвят и по трошливостта при огъване. Plumbum album (бял) означавало 
калай, а Plumbum negrum (черен) – олово. Това заблуждение битувало 
около 2 хил. години и дори Агрикола през XVI в. ползвал тези термини. 
Той смятал, че бялото олово (калая) бил несамостоятелен метал, а сплав 
на черното олово (олово) със сребро7.

Затова и в качеството на легиращи компоненти към медта се из-
ползва преимуществено калая и оловото. Арсенът, антимона, среброто 
и цинка не играят с сплавите водеща роля. Незначителните концентра-
ции на тези елементи дават основание да се разглеждат в качеството на 
естествени примеси; аномалиите в разпределението на тяхната концен-

7 Шухардин, С. Георгий Агрикола. Москва, 1955, с. 89.
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трация се явява следствие на това, че металът се извличал, плавел от 
различни руди с различен произход. Желязото, което в медта достига 
няколко процента, също се явява естествен примес. Повишеното съдър-
жание на калай Sn в оловната сплав се дължи на добавянето на калай в 
началния метал или добавянето на скрап с високо съдържание на калай 
в момента на приготвяне на сплавта за отливане. Дори и 1 % скрап може 
да повлияе на това съдържание. Резултатите показват приложението на 
скрап и преработването на оловни изделия8.

В резултат на тези параметри се явяват следните корелации: ка-
лай-олово, арсен-антимон и др. на медна основа. Може да се говори 
за изкуствено въвеждане на калая в сплавта, когато тя е в границите 
0,3 – 0,5 %. Много отчетливо се определя границата на изкуственото ле-
гиране на оловото: концентрация 0,5 % се явява граница на естествената 
и изкуствената лигатура. Присъствието на Аs трябва да се разглежда 
като резултат от рециклирането на стари метални предмети. Ефектът на 
това въвеждане на арсена е постигането на цвят, подобен на среброто9. 
Подобни методи са използвани през елинистическата епоха (II – I в. пр. 
Хр.) и особено от алхимиците. Вероятно арсенът е въвеждан от сулфид 
ните руди, от които сярата не е отделяна и не се е осъществявала тран-
сформация от сулфиди в оксиди. Наличието на Zn и Sn е екземплярите 
доказва, че сплавта е приготвена от метал, извлечен от различни руди, 
както и от рециклирани парчета от месинг и бронз.

Всеки един от способите – изкуствен или случаен може кардинал-
но да измени не толкова набора и съдържанието на примесите в метала, 
но и да повлияе на състава на неговите основни компоненти, което за-
труднява оценката на сплавите от гледна точка на тяхното съзнателно 
получаване. По тази причина при класификацията на древните сплави 
се използва условно деление на металите на „чисти“ – нелегирани и 
сплави, независимо от способа на тяхното получаване. В качеството на 
граница за изкуственото легиране се приема условната величина 1 %10.

8 Wyttenbach, A., P. Schubiger. Trace element content of roman lead by neutron 
activation analysis. – In: Archeometry, 15, 2, 1973, 199 – 207, p. 203.

9 V. Bonev, I. Iliev, I. Kulev, T. Stojanov. Chemical Composition of Fibulae from 
Iron Age in Northwest Bulgaria. – In: Archeologica Bulgarica, 2, 2010, 11 – 22

10 Ениосова, Н. Исследование химического состава металла и техники изгото-
вления украшений и бытовых предметов из камерных погребений Старовознесенского 
некрополя. III. Естественно–научные исследования материалов камерных погребе-
ний Старовознесенского некрополя. – В: Древнеруский некрополь Пскове X – начале 
XI вв. Камерные погребения Пскова X века (по материалам археологических раско-
пок 2003 – 2009 году у Старовознесенского монастыря). Т. 2. Санкт-Петербург, 2015, 
(512 – 553), с. 514.
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Чистата мед например се използва под формата на слитъци, макар 
че са намерени малко такива на производствения център в Новосел. Из-
ползвала се медна сплав с добавката на олово и калаен и арсенен бронз, 
което значително подобрявало леярските качества на сплавта, понижа-
вало температурата на топене и създавало търсения цветови ефект на 
готовите изделия. Използвали се различни по състав и характер сплави 
на цветните метали, но предпочитание се отдавало на висококалаените 
бронзи с добавка на олово. Влиянието на оловото на структурата на 
медта наподобява бисмута. Оловото, както и бисмута, образува с медта 
лекотопима евтектика. С увеличаването на съдържанието на оловото тя 
достига до формата на капка. При съдържание на олово до 0,05 % се 
наблюдава рязко снижаване на пластичността на медта. В присъстви-
ето на антимон и сяра обаче вредното влияние на оловото значително 
се усилва. Оловото и антимона на практика снижават пластичността 
в зоната на високите температури, което се съпровожда с образуване 
на пукнатини. Присъствието на лекотопими сплави често е причина 
за масовия брак, затова е важно приложението на сравнително чисти 
първични метали.

Трябва да споменем и относително хомогенната сплав, от която 
са отлети изследваните оловните слитъци, намерени при работилни-
ците от Новосел. Най-често срещаните следови елементи, които идват 
от оловните руди са бисмут, сребро, антимон и арсен и транзитните 
елементи – желязо чрез цинк. По-рядко се среща злато, живак, калай, 
кадмий, телур и селен и се асоциира с наличните оловни руди. Концен-
трацията на тези елементи в стопения метал олово, естествено зависят 
от тяхната същинска концентрация в рудите и режима на стопяване в 
пещите и двете вариращи от топене към топене. Така следовите еле-
менти и тяхната сигнатура отразяват рудните депозити и условията на 
топене в пещта11.

По същия начин, с много по-малка концентрация според реалното 
топене на рудата, елементите като кобалт, желязо, никел и цинк, злато, 
арсен, селен и телур могат да се появят в метала. Калаят не е типична 
съставка за оловните руди, но е важен за изкуственото замърсяване в 
рециклираното олово по време на инкорпорирането на сплавта по време 
на процеса на рециклиране12. При претопяването на оловото със си-

11 Rehren, Th., M. Prange. Lead metal and patina: a comparison. – In: Metallurgica 
Antiqua. Der Anschnitt, Beiheft, 8, 1998, 183 – 196.

12 Rehren, Th., M. Prange. Lead metal and patina: a comparison, р. 185.
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гурност намаляват първоначалните концентрации на антимон и арсен, 
обяснявайки ниските концентрации на тези елементи в богатата група 
на калая. Алтернативно може да се допусне, че ниските съдържания 
на тези два елемента от богатата калаена група се дължи на ефекта на 
разреждане от спояваща сплав, съдържаща „чист“ метал. Очевидно, 
драматично ниско съдържание на As и Sb в калаената група може да 
изисква масивно добавяне на метал със съдържание на калай.

Скрапът бил често използван като основна суровина. Сплавите 
могат да се разпознаят по техния цвят. Вариацията в сплавта може да 
се разглежда на две нива: от поръчителя и производителя. Различните 
сплави създават и различия по отношение на ранга на ползвателя като 
цвят, текстура, вкус и звук. Тези особености носели социални и симво-
лични значения за поръчителите и ползвателите на предметите13. Се-
лекцията на различните типове сплави имали важна роля в този процес. 
Материалът, отделен за рециклиране (скрап) се сортирал внимателно, 
като се отделяли съответно предметите с преобладаващо съдържание 
на някои от елементите. Водещ е бил цвета, но е имало, макар и при-
митивни, начини за изследване на качеството на събрания материал – 
чрез срязване за определяне на плътността, чрез нанасяне на резки по 
специални камъни за определяне на метала и др. Майсторите са били 
много добре ориентирани с какви суровини са разполагали и в какви 
съотношения и пропорции трябва да се добавят към сплавта отделните 
съставки, за да се получат накрая качествени отливки.
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Фиг. 1. PIXE - анализ на находки от медни сплави от производствения 
център за художествен метал при Новосел, Шуменско

Фиг. 2. Медна сплав. Калаено-оловен бронз (Cu-Sn-Pb alloy). Находки от 
производствения център за художествен метал при Новосел, Шуменско
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Фиг. 3. Медна сплав. Оловно-калаен бронз (Cu-Pb-Sn). Находки от 
производствения център за художествен метал при Новосел, Шуменско

Фиг. 4. Оловна сплав (Pb alloy). Находки от производствения център  
за художествен метал при Новосел, Шуменско

Стела Дончева, Нина Архангелова, Ákos Csepregi, Anikó Angyal, Zita Szikszai
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Фиг. 5. Триплот на концентрацията на мед-олово-цинк (Cu-Pb-Zn) в находки 
от производствения център за художествен метал при Новосел, Шуменско

Фиг. 6. Триплот на концентрацията на мед-калай-олово (Cu-Sn-Pb) в 
находки от производствения център за художествен метал при Новосел, 

Шуменско

PIXE – анализ на слитъци и скрап от производствения център при Новосел...
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Фиг. 8. Триплот на концентрацията на олово-калай-цинк (Pb-Sn-Zn) в 
находки от производствения център за художествен метал при Новосел, 

Шуменско

Фиг. 7. Триплот на концентрацията на мед-антимон-цинк (Cu-Sb-Zn) в 
находки от производствения център за художествен метал при Новосел, 

Шуменско



27

МАДРИДСКИЯТ ПРЕПИС НА СКИЛИЦА КАТО 
НАСОКА ЗА БЪЛГАРСКИЯ МЪЖКИ КОСТЮМ  

ПРЕЗ ВИЗАНТИЙСКИЯ ПЕРИОД
Калина Атанасова

MADRID SKYLITZES AS A REFERENCE POINT  
TO THE APPEARANCE OF BULGARIAN MALE 
CLOTHING DURING THE BYZANTINE PERIOD

Kalina Atanasova

Abstract: The illustrations in the Madrid Skylitzes are used as a reference point when 
researching Bulgarian male clothing during the period of Byzantine occupation. Earlier 
and later local depiction sources, grave findings and mural portraits from Kastoria, which 
was the center of the border culture of the Middle Ages, are used for comparison purposes. 
Based on the conducted analysis, differentiation is made between several types of clothing 
probably used by Bulgarians in the 11th – 12th centuries, such as hairy hats and hats with 
a decorative rim; caftans decorated with braid; tunics fastened by laces at breast level; 
clothes with overlong sleeves; chlamydes; dresses with slit skirts; trousers.

Трансформациите, настъпили в българския мъжки костюм през 
периода на византийското владичество (1018 – 1185), спрямо предходния 
период на Първото българско царство, не са добре проучени до момента. 
Липсата на домашни изобразителни източници не е изненадваща пред 
вид добре известните исторически характеристики на епохата: изселва-
не на българската аристокрация; подмяна на местната администрация с 
византийска; частично изселване и на обикновеното население (в Южна 
България тези процеси се явяват естествено продължение на културно 
и етническо смесване, започнало още преди покръстването); нахлуване 
и постепенно усядане на късни номади, довело до трайно изменение 
етническия облик на Северна България; постепенно оформяне на нова 
аристокрация от средите на прониарите1. Некрополите от периода също 

1 
Божилов, И., В. Гюзелев. История на средновековна България VII – XIV век 

(История на България в три тома). Том І. София, 1999, 383 – 387 (Bozhilov, I., V. 
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осигуряват твърде оскъдна информация за мъжкото облекло. Затова е 
необходимо обръщане към външни източници, най-изобилни от които 
са византийските. Съществуват както изображения, така и описания на 
българи от гръцки автори. Най-информативни са илюстрованите ръко-
писи. От тях на свой ред най-богата на „български“ материал е хроника-
та на Йоан Скилица. Единственият ѝ запазен илюстрован препис – Мад-
ридският от 1150 г. – ще бъде използван за отправна точка. Въпреки че 
много от изобразените дрехи и инсигнии са шаблонни, изследователите 
приемат, че поне част от изображенията на българи съдържат реалии.2 
Тъй като става дума за късно спрямо оригинала изделие, не е сигурно 
кои от моделите са старинни и кои съвременни за XII в. Затова ще бъдат 
анализирани всички български персонажи, след което ще бъдат срав-
нени с данните за костюма от предходния период (VII – X в.). За него 
съществува комплексна разработка на Н. Хрисимов и М. Петров, която 
представлява най-пълното към момента проучване по темата3. За съ-
поставка ще послужат също писмени сведения, домашни извори за къс-
носредновековния костюм, както и информация от ктиторски портрети 
от X – XII в. в Костур – град със смесено население, който е бил част от 
българската държава от средата на IX в. и част от гранична област още 
няколко века преди това.

Илюстрациите в Мадридския Скилица са дело на седем различни 
художници с различен произход44. Не всички отделят еднакво внима-
ние на детайла при рисуването на дрехи, което задължително следва 
да се има предвид, особено когато се коментира украса. Тук няма да се 
разглеждат атрибути като колани и накити, които дори и при по-подроб-
ните миниатюри на практика липсват.

По-ясно различимите български мъжки цивилни и нецарски кос-
тюми в хрониката са подредени в хронологичен ред на приложената 

Gyuzelev.Istoria na srednovekovna Bulgaria VII – XIV vek (Istoria na Bulgaria v tri toma). 
Tom І. Sofia, 1999, 383 – 387).

2 Hoffmeyer, А. Military equipment in the Byzantine manuscript of Scylitzes in 
Biblioteca Nacional in Madrid. – Gladius, V, 1966, p. 45, 121; Tsamakda, V. The Illustrated 
Chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid. Leiden, 2002, p. 306, 364; Dawson, T. By the 
Emperor’s Hand: Military Dress and Court Regalia in the Later Romano-Byzantine Empire. 
S. Yorkshire, 2016. Kindle Edition, p. 321, 241.

3 Хрисимов, Н., Петров, М. Данни за мъжкото облекло от периода на Първото 
българско царство. – В: Дриновски сборник, Т. 5. Харков – София, 2012, 94 – 111 
(Hrisimov, N., Petrov, M. Danni za mazhkoto obleklo ot perioda na Parvoto balgarsko 
tsarstvo. – V: Drinovski sbornik, T. 5. Harkov – Sofia, 2012, 94 – 111).

4 Tsamakda, V. The Illustrated, 373 – 378.

Калина Атанасова
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схема (фиг. 1). От пръв поглед прави впечатление, че по-специфичните 
от тях се срещат в илюстрациите към времето на Крум и Омуртаг. Кол-
кото повече събитията се приближават към съвремието на илюстрато-
рите, толкова облеклата стават неотличими от византийските. Разглеж-
дайки ги по характерен признак, могат да се изведат следните отделни  
елементи:

Шапки
Различават се два вида:
– полукръгли, с космати околожки – носени от приближените на 

Омуртаг и Симеон. Същата шапка носи и персонажът в жълто в извест-
ната миниатюра в Менология на Василий II. Според Н. Хрисимов и М. 
Петров измежду „конните народи“ тя е характерна само за българите. 
В хрониката въпросната шапка явно е възприемана като българска, но 
старовремска.

– изцяло космати, подобни на калпак. С такива са изобразени хан 
Омуртаг и царете Симеон и Самуил, но също българите на Петър Де-
лян и Тихомир, т. е. хора, живели в интересуващия ни период. Цветът 
е червен, по-рядко бял. Т. Доусън посочва друг вариант на косматите 
шапки в миниатюра в манускрипта Venice Kunegetika от XI в. – червена 
космата шапка с пискюл е използвана да обозначи българска идентич-
ност. Според автора тя навлиза в употреба и сред византийците5. С 
космати шапки при Скилица са изрисувани и други персонажи, тоест 
могат да се приемат и за шаблонни. Самата употреба на украси за глава 
във византийския официален костюм обаче започва масово през XI в., 
като голяма част от тях са чуждестранна мода6. За шапки от дебело кече 
при българите през XII в. споменава и Григорий Антиох7. Поне за ви-
зантийския период може да се приеме, че българските космати шапки 
са реалия.

 

5 Dawson, T. By the Emperor’s Hand, 241 – 243; 413.
6 Parani, M. G. Reconstructing the Reality of Images – Byzantine Material Culture 

and Religious Iconography (11th – 15th Centuries). Leiden, Boston, 2003, 67 – 71. Авторката 
посочва конкретно грузинско и изобщо кавказко влияние. Население с кавказки произ-
ход е налице в южна България през византийския период, както се доказва от изисква-
нето на Григорий Бакуриани в основания от него Бачковски манастир да се приемат с 
предимство „иберийски“ монаси. (ГИБИ, VII, 1968, 56 – 57 (GIBI, VII, 1968, 56 – 57).

7 ГИБИ, VII, 1968, с. 264 (GIBI, VII, 1968, s. 264).
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Горни дрехи с нагръдни галони8

С този тип дреха е изобразен хан Омуртаг на миниатюра 35R. 
Същата вероятно носи и българският борец от миниатюра 85Va, въ-
преки че позата му и на двете изображения оставя гърдите полускри-
ти. На практика в същата дреха са представени българите, избиващи 
християни, в Менология и изобщо тя е наложена като стереотип за 
българско облекло от периода на Първото царство. Вероятно точно тя 
олицетворява устойчивата „различност“ в обличането, която много-
кратно споменават византийски и западни източници до края на Х в.9  
Н. Хрисимов и М. Петров посочват, че „националните“ дрехи в Скили-
ца показват съвпадение с такива от по-ранни български паметници. По-
следното според тях говори или за добра осведоменост на художника, 
или за устойчиви модели в българския костюм. Действително ширитите 
на гърдите се повтарят и в домашен паметник, какъвто е плочката от 
Евксиноград и във вероятен препис на домашен паметник, какъвто е 
ктиторската миниатюра в Симеоновия сборник10. При това във визан-
тийските манускрипти този тип дреха е разбирана като аристократично 
облекло – илюстраторите на Скилица представят в нея владетеля, а при 
поне двама от българите в Менология тя е изобразена луксозно11. Ана-
лизирайки миниатюрата, И. Чокоев посочва, че дрехите са декорирани 
със скъпа полихромна коприна, в което показват аналогии със сасанид-
ски и согдийски изображения, и допуска, че пълната или частична деко-

8  Думата галон тук е употребена със значение на украсен ширит по дрехите (вж. 
Речник на българския език на Институт на българския език, ел. вариант на https://ibl.bas. 
bg/rbe/lang/bg/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD/, достъп 11.06.2021).

9 Изброени детайлно при Хрисимов, Н., М. Петров. Данни за мъжкото облекло, 
98 – 99 (Hrisimov, N., M. Petrov. Danni za mazhkoto obleklo, 98 – 99).

10 Върху датирането както на манускрипта, така и на миниатюрата има разногла-
сия. Преобладаващо мнение е, че сборникът е препис на оригинал от библиотеката на 
цар Симеон. Според Н. Гагова (Гагова, Н. Владетели и книги. Участието на южнос-
лавянския владетел в производството и употребата на книги през Средновековието 
(IX – XV в.): рецепцията на византийския модел. София, 2010, с. 73, 98 – 99 (Gagova, N. 
Vladeteli i knigi. Uchastieto na yuzhnoslavyanskia vladetel v proizvodstvoto i upotrebata na 
knigi prez Srednovekovieto (IX – XV v.): retseptsiyata na vizantiyskia model. Sofia, 2010, s. 73, 
98 – 99) самият манускрипт не е препис, а оригинал от Х в., но точно тази миниатюра е 
добавка от 1067 г. и изобразява семейството на княз Светослав. Поради съвпадението 
с други източници тук се приема българска принадлежност на изобразеното облекло.

11 Атанасов, Г. Инсигниите на средновековните български владетели. Корони, 
скиптри, сфери, оръжия, костюми, накити. Плевен, 1999, с. 198. (Atanasov, G. 
Insigniite na srednovekovnite balgarski vladeteli. Koroni, skiptri, sferi, orazhia, kostyumi, 
nakiti. Pleven, 1999, s. 198).
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рация с копринени платове е усвоена сармато-аланска традиция, с която 
българите идват на Балканския полуостров. Тази декорация е част от 
отличителните характеристики на българското облекло, което го прави 
различно в очите на византийците и западните хора12.

Останалите характеристики на този тип дрехи при Скилица са: 
дължина до коленете, вертикален срез на гърдите до кръста (Омуртаг 
на миниатюра 82Rа) или по цялата дължина отпред (Омуртаг на мини-
атюра 35R, борецът на миниатюра 85Va). Липсата на разрез по цялата 
дължина би могла да се отдаде на небрежност на илюстратора, но също-
то се среща и в по-детайлни изображения, каквито са тези в Менология 
на Василий II и Симеоновия сборник. Възниква въпросът дали става 
дума за един или два вида дреха. При мъжа в жълто в Менология се 
наблюдават цепки при бедрата, встрани от централния допоясен раз-
рез. Тази особеност показва, че кройката вероятно е включвала отдел-
но прикачане на полата (теза, изказана и от М. Горелик)13. С отделно 
прикачена пола са и изцяло прорязаните кафтани с нагръдни ширити 
от Мошчевая балка, чиито паралели с българските вече са посочвани 
от изследователите. Ако ги използваме за „свързващо звено“, може да 
се приеме, че дрехата е една, с две разновидности. От друга страна, 
страничните разрези не се повтарят на други изображения на тази 
дреха, а късноантични находки показват, че дълбок централен прорез 
се е постигал и без отделно кроене на полите14. Следователно еднакво 
възможно е да става дума за два отделни вида горна дреха, с еднаква 
украса. При всички положения са необходими две различни названия, 
тъй като в придобилият популярност термин „кафтан“ се включва 
пълно централно прорязване15.

12 Чокоев, И. Към въпроса за облеклото от времето на Първото българско цар-
ство. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин 
Бешевлиев. София, 2003, 248 – 255. (Chokoev, I. Kam vaprosa za oblekloto ot vremeto na 
Parvoto balgarsko tsarstvo. – V: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. V chest 
na prof. Veselin Beshevliev. Sofia, 2003, 248 – 255).

13 Горелик, М. В. История одного евразийского одеяния (тезисы). – Батыр, 
2010, № 1, 80 – 87 (Gorelik, M.V. Istoria odnogo evraziyskogo odeyania (tezisы). – Batyr, 
2010, № 1, 80 – 87).

14 Такава кройка има една от женските ризи в Мошчевая балка; реконструк-
ция на късноантична мъжка риза с дълбок разрез е приложена при Schoefer, M. 
Présentation d’un ensemble trouvé à Antinoé, rapporté par Albert Gayet en 1897 – 98. – In: 
Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Brill, 2004, 112 – 113, col.fig.17.

15 Н. Хрисимов и М. Петров описват дрехата с прорез до кръста като горна ту-
ника. Хрисимов, Н., М. Петров. Данни за мъжкото облекло, с. 102 (Hrisimov, N., M. 
Petrov. Danni za mazhkoto obleklo, s. 102).
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Илюстраторите на Менология и част от тези на Скилица явно по-
знават този тип облекло в детайли, но го използват само при илюстри-
ране на събития отпреди Покръстването. Възможно обяснение е, че още 
по времето на Василий II то вече е излизало от мода, поне след висшите 
кръгове. Кафтановидни дрехи сред всички слоеве на населението в Бъл-
гария обаче се ползват без прекъсване чак до XIX в. Че те не излизат 
внезапно от употреба през византийския период, а само се модифици-
рат, показва един интересен ктиторски портрет от Костур. В резултат на 
по-ранните заселвания в Тракия на малоазийско население и по-късните 
нормански нашествия в региона възниква интересна гранична култура и 
по-особена местна мода, засвидетелствана от няколкото ктиторски порт-
рета от различни епохи. Дж. Бол обяснява някои необичайни елементи 
в облеклото при портретите от XII в. – тюрбаните на жените, шапките 
на мъжете, украсните ивици тираз – с арменско-грузински влияния и 
ги дава като пример за модни тенденции, тръгнали от провинциите на 
империята и завладели столицата16. Тя посочва паралели с портрети от 
подложената на сходни процеси Кападокия. Внимателният анализ обаче 
показва, че това обяснение е само частично вярно.

В случая прави впечатление ктиторската композиция със семейс-
тво Лемниотис – вероятни преселници от херцогство Едеса. След пре-
биваване в столицата Теодор Лемниотис получава длъжност в Костур, 
където остава до края на живота си и където поръчва ремонта и преиз-
писването на местната църква „Св. Безсребърници“17.

На ктиторския си портрет, в съответствие с ранга си, той е пред-
ставен с богато украсена хламида, чиито детайли са трудно четими, 
поради увреждания във фреската. Облеклото на съпругата му носи, от 
една страна, елементи от столичната мода (рокля с големи триъгълни 
ръкави), а от друга – мантия и тюрбан, характерни за провинциалните 
области. Още по-необичайно е облеклото на сина на семейството – Йоан, 
който е облечен в зелен кафтан до коленете, с къси ръкави и галони, 
върху дълга червена дреха с дълги ръкави и с разрез отпред.

16 Ball, J. Byzantine Dress. Representations of Secular Dress in Eighth – to Twelfth– 
Century Painting. New York, 2006, 57 – 77.

17 Σίσιου, I. Οι αγιοι αναργυροι στο εικονογραφικο προγραμμα του Θεοδωρου 
Λημνιωτη. – NIŠ & BYZANTIUM, XVIII, 2020, 381 – 410, с. 384. Датирането на съответ-
ния слой живопис е в 1162 – 1180 г. според Drakopoulou, E. Kastoria. Art, Patronage, 
and Society. – In: Heaven and Earth: Cities and Countryside in Greece. ed. by J. Albani and 
E. Chalkia. Athens, 2013, 114 – 125, p. 44.
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Изследователите определят този портрет като първото художест-
вено свидетелство за процес, продължил още два века, при който туни-
кообразните официални дрехи в Източната Римска империя се заменят 
от кафтановидни; през XIV в. новата мода вече е повсеместно разпрос-
транена в Константинопол, включително и като дворцова регалия18. 
Дължината на горната дреха на Йоан, богатото ѝ обточване с украсни 
ивици в два различни десена, V-образното ѝ деколте, я сближават с 
кафтана на Омуртаг, както той е показан при Скилица. Късите ръкави с 
двойна украса и деколтето показват връзка и с портрета на деспот Ми-
хаил в Долна Каменица от 1323 – 1330 г. (аналог, посочен от Дж. Бол)19 
(фиг. 2 – горе).

Измежду разнопосочните влияния, на които е подложена местната 
мода, тук най-логично е именно българското. Късите ръкави, които не 
се срещат в раннобългарските дрехи, и липсата на нагръдни галони из-
дават процес на видоизменяне. Действително закопчаването с ширити, 
поне в аристократичната мъжка дреха, не успява на надживее Първото 
българско царство. То липсва напълно при сравнително многобройните 
портрети на аристократи от XIII – XIV в. и при битовите сцени от хро-
ники и фрески. Възможно е обаче под някаква форма да се е запазило 
в облеклото на простолюдието. В някои късносредновековни мъжки 
гробове (например гроб 2 – 1/1978 от Преслав, гроб 7 от Крумово кале) 
се откриват два реда копчета на гърдите – вероятна следа от „хусарско“ 
закопчаване. Гроб 24/1993 от Преслав е особено интересен, тъй като ос-
вен копчетата в две редици са открити три други, отделно разположени 
при врата20. Те биха могли да закопчават яка с дълги краища, каквито 
са изобразени на дрехите в Менология на Василий II и в Симеоновия 
сборник. Дрехите с отделно прикачена пола и разрез до кръста също 
продължават да се употребяват и през късното средновековие. На фрес-
ките в Долна Каменица братът на ктитора носи дреха с космата яка, 
разрез до кръста и набрана, видимо отделно прикачена пола. В гроб 9 в 
некропола на с. Неговановци разположението на копчетата подсказва, 

18 Parani, M. G. Reconstructing, 58 – 61; Dawson, T. By the Emperor’s Hand, 312. 
Кафтаноподобна дреха (кавадион) се споменава още от IX – X в. като национално об-
лекло на маджари и хазари, а през Х в. е част от военната екипировка. До XII в. обаче 
е част само от ежедневното облекло.

19 Ball, J. Byzantine Dress, p. 71.
20 Евтимова, Е. Опит за реконструкция на средновековни костюми по данни от 

преславските некрополи – Приноси към българската археология, II, С., 1993, 154 – 158 
(Evtimova, E. Opit za rekonstruktsia na srednovekovni kostyumi po danni ot preslavskite 
nekropoli – Prinosi kam bulgarskata arheologia, II, S., 1993, 154 – 158).
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че погребаният е облечен в дреха с централен разрез до кръста и поне 
един страничен при полите21, т. е. модел, подобен на този от Менология 
(фиг. 3). Като цяло може да се приеме, че през византийския период и 
късното средновековие кафтанът развива аристократичен вариант, без 
ширити, с къси ръкави и с по-богата украса, докато дрехата с допоясен 
разрез при простолюдието се запазва във варианта с дълги ръкави и 
нагръдни ширити. И в двата случая полите на дрехите се удължават 
(видимо от запазените в долната си част портрети и от малките копчета 
при краката на някои гробни находки).

Дрехи със свръхдълги ръкави
Елементът в случая не е използван като етноопределяща харак-

теристика – с него са изобразени както български, така и византийски 
персонажи, при това от различни периоди.

Т. Доусън разпознава туниките със свръхдълъг ръкав в Скилица 
като скарамангий, описван във ранновизантийските източници като не-
формална дреха на висшите класи, с персийски произход, употребяван 
във Византия поне от IХ в., макар и рядко изобразяван в официалното 
изкуство. С това той коригира утвърденото преди това мнение на Н. 
Кондаков от 1924 г., според което скарамангият е военна кафтановид-
на дреха, предназначена за езда22. Според приведените от Т. Доусън  
изображения и писмени сведения дрехата би могла да бъде къса, дълга, 
прорязана по цялата си дължина или туникообразна – нейната най-отли-
чителна характеристика остават свръхдългите ръкави. Заедно с дрехата 
от персите е възприета и практиката ръцете да се покриват с ръкавите 
в присъствието на владетеля. През останалото време те се носят силно 
набрани около китката.

Ако действително тази дреха е скарамангий, следва да приемем, 
че свръхдългият ръкав е усвоен поотделно във Византия и България 
от Сасанидска Персия23. Клиторологият на Филотей от 899 г., пов-

21 Митова-Джонова, Д. Археологически данни за селската носия в Северозападна 
България през XIV в. – ИЕИМ, III, 1958, 45 – 59 (Mitova-Dzhonova, D. Arheologicheski 
danni za selskata nosia v Severozapadna Bulgaria prez XIV v. – IEIM, III, 1958, 45 – 59).

22 Dawson, Т. Oriental costumes in the Byzantine Court. A reassessment. – Byzantion, 
76, 2006, 97 – 114; Kondakov, N. P. Les Costumes Orientaux a la Cour Byzantine. –
Byzantion, 1, 1924, 7 – 49.

23 Подобно мнение изказват Н. Хрисимов и М. Петров (Хрисимов, Н., М. 
Петров. Данни, 101 – 102 (Hrisimov, N., M. Petrov. Danni, s. 101–102). Българските из-
следователи като цяло приемат, че под „собствени“ български скарамангии се разбират 

Калина Атанасова



35

торен без изменения в „De cerimoniis aulae Byzantinae“ на Константин 
Багренородни, изрично уточнява, че „българските приятели“ се явявят 
на императорските приеми в собствени скарамангии24. При това поло-
жение изобразяването на хора от свитата на Омуртаг, Борис и Симеон 
със свръхдълги ръкави при Скилица е напълно оправдано. Интересно 
е в какво точно се състои разликата между византийския и българския 
скарамангий. Н. Хрисимов и М. Петров изказват тезата, че макар и ту-
никообразен, българският вариант е бил срязан до кръста и закопчан с 
ширити, както е на някои от изображенията на хан Омуртаг. При Ски-
лица ширитите не са нарисувани заедно със свръхдълги ръкави, но е 
възможно последните да са показани в набрано състояние (по ръкавите 
са маркирани гъсти напречни гънки). Вторият вариант е дължината на 
дрехата – официалните български лица от езическия период при Ски-
лица се изобразяват преобладаващо в дрехи до коленете, а византийски-
те – в такива до глезените.

При миниатюрата със сватбата на Самуиловата дъщеря Мирос-
лава и Ашот Таронит мъжките персонажи са представени в дълги бели 
скарамангии, върху които са облечени украсени цветни туники с про-
рез в полите; при изображенията на свитата на Петър Делян дрехата 
е отново къса, но без каквато и да било украса. Може би става дума, 
от една страна, за заличаване на етническите различия, а от друга – за 
видоизменяне на вида и функцията с течение на времето. Това не е 
толкова необичайно, защото през XI в. във Византия със свръхдълги 
ръкави се изобразяват и представители на нисшите класи, включително 
танцьори25.

През късното средновековие в България няма сигурни данни за 
употреба на скарамангий. Туники със свръхдълги ръкави се срещат при 
танцуващи фигури в библейски сцени, но изображенията са конвенцио-
нални за източнохристиянското изкуство и копират стари мотиви26. В 
илюстрираните български добавки към Ватиканския препис на Манаси-
евата хроника също се срещат свръхдълги ръкави, но те вече са част от 
различен тип дрехи. Същото важи за портретите със свръхдълги ръкави 

кафтаните от Менология. (Атанасов, Г. Инсигниите, с. 199, с цитиране на литерату-
ра; Чокоев, И. Към въпроса за облеклото, 248 – 255 (Atanasov, G. Insigniite, s. 199, s 
tsitirane na literatura; Chokoev, I. Kam vaprosa za oblekloto, 248 – 255).

24 ГИБИ, IV, 1961, 121 – 128 (GIBI, IV, 1961, 121 – 128); ГИБИ, V, 1964, 223 – 228 
(GIBI, V, 1964, 223 – 228).

25 Dawson, Т. Oriental costumes, 104 – 107; Parani, M. G. Reconstructing, p. 222.
26 Parani, M.G. Reconstructing, p. 222.
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от XIII – XIV в.27 Вероятно скарамангият излиза от употреба в края на 
византийския период или в началото на Второто българско царство.

Хламида
С хламиди е изобразено пратеничеството на цар Симеон, а също 

Петър Делян, Тихомир и Алусиан. Това е благородническо облекло във 
Византия още от късната античност. Хламидата става част от церемо-
ниалния български владетелски костюм веднага след покръстването28. 
Във вече цитирания текст на Филотей освен за собствени скарамангии 
на българските посланици се говори и за собствени хламиди, което до-
казва, че този тип обличане е бил разпространен и сред аристокрацията. 
До края на XII в. хламидата е един от най-важните компоненти на ви-
зантийската церемониална дреха. Придворните задължително я носят 
на религиозни и дворцови церемонии; тя символизира принадлежност-
та към административния и военен апарат на империята29. Григорий 
Бакуриани, велик доместик на Запада и владетел на земи в Пловдивска 
област30, е изобразен в основания от него Бачковски манастир с хла-
мида. Изображението е датирано спрямо реставрацията, поръчана от 
цар Иван Александър31, но изобразените облекла на Григорий и брат му 
Абасий са архаични спрямо XIV в. и имат преки аналози с портрети от 
XI в., когато е строен манастирът. Новата администрация в покорените 
области е носела хламиди при формални поводи, практика, която би 
следвало да е усвоена и от „горните“ слоеве на подчиненото население. 
Като естествено продължение на процеса след възстановяването на 
българската държава хламидата за известно време остава официално 
облекло, както се потвърждава от портрета на севастократор Калоян в 
Бояна. Логично в Скилица при изобразяване на въстаналите българи тя 
също маркира ранг. Тъй като ателието, илюстрирало съответните епи-
зоди, представя дрехите без подробности, не може да се установи дали 
„собствените“ хламиди на българите имат някакви характерни белези.

27 Става дума за мъжките портрети от Станичене, където са част от странично 
завързани кафтани, и за момичешки портрет от скита Глигора (върху рокля). Относно 
Манасиевата хроника – като цяло е спорно дали илюстрациите ѝ отразяват реалии от 
XII в. (датата на хрониката) или от XIV в. (датата на българския препис).

28 Атанасов, Г. Инсигниите, 57 – 102 (Atanasov, G. Insigniite, 57 – 102).
29 Parani, M. Cultural Identity and Dress: The Case of Late Byzantine Court 

Costume. – Jarbuch der Österreichischen Byzantinistik 57, (2007), 99 – 105.
30  ГИБИ, VII, 1968, 40 – 44 (GIBI, VII,1968, 40 – 44).
31 Василиев, А. Ктиторски портрети. София, 1960, 28 – 32 (Vasiliev, A. 

Ktitorski portreti. Sofia, 1960, 28 – 32).
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Дълга туника с процеп на полите
При Скилица тази туника се появява още в миниатюрата с  

Покръстването на българите. Върху български персонажи обаче тя е  
изобразена едва в сцената със сватбата на дъщерята на Самуил. Центра-
лен отвор в долната част на дрехите фигурира във византийски изобра-
жения още от IX в. и по всяка вероятност става дума за влияние на източна 
(арабска) мода. Такива отвори имат също арменските и грузински дрехи 
от периода, както и тези от граничната зона Кападокия. Отново обаче 
най-ранното портретно изображение на такава дреха е от църквата „Св. 
Безсребърници“ в Костур – ктитора Константин. Портретът е част от 
първия слой живопис, датиран общо между втората пол. на Х и първата 
пол. на XI в.32 Според по-нови изследвания датирането е около 1000 г., 
когато градът е част от българската държава33. Ктиторът би могъл да е 
представител на местната управа, но прилежащият надпис е на гръцки 
и не съдържа никакви подробности, а облеклото е твърде скромно и без 
рангови белези. Вече посочените етнически смесвания в региона малко 
или много обезсмислят темата за точната национална принадлежност 
на Константин. По-важно е, че дрехата му е част от устойчива местна 
традиция, тъй като повече от век и половина по-късно на практика по 
същият начин е облечен ктиторът Никифор Каснидзи в друга костурска 
църква – „Св. Никола“. Червената дреха, която носи под кафтана си 
Йоан Лемниотис, вероятно също е от този тип, тъй като е нарисуван 
прорез при полите ѝ, но не и при деколтето. През XIV в. туникообразни 
дрехи с прорези в долната част на полите носят сръбските благородни-
ци34. Може да се приеме, че под сходно грузинско-арменско влияние 
това облекло е проникнало чрез Византия и в Самуилова България (са-
мият Ашот Таронит от миниатюрата в Скилица е арменски принц), като 
понякога е носено в съчетание с други официални дрехи (кафтан при 
Йоан Лемниотис и скарамангий в Скилица). Поне в аристократичното 
мъжко облекло обаче употребата му се запазва трайно само в Западните 
Балкани.

32 Parani, M. G. Reconstructing, 54 – 55.
33 Drakopoulou, E. Kastoria, p. 38.
34 Портретите на ктиторите на манастира Добрун и на Остоя Раякович от охрид-

ската църква „Богородица Перивлепта“.

Мадридският препис на Скилица като насока за...
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Панталони
В различни цветове, в някои случаи с украса от бели линии и 

точки. В Скилица са атрибут само на българите, въпреки че през сред-
новизантийския период вече са част от облеклото и на ромеите35. Както 
и кафтаните с нагръдни галони, специфични панталони се срещат в ми-
ниатюрите, представящи стари събития. През Първото царство са носе-
ни както пъстри, така и обикновени бели панталони, както свидетелства 
миниатюрата в Менология на Василий II36. Възможно е носенето на по- 
дълги дрехи да е обезсмислило употребата на украсени панталони, тъй 
като ктиторът Константин от Костур е представен с обикновени бели 
крачоли под дългата туника. Бели са и панталоните на цар Борис II от 
миниатюрата с детронирането му.

* * *
В заключение дрехите от хрониката, които могат да се приемат за 

част от българския мъжки костюм през византийския период, са:
– полукръгли шапки: изцяло кожени или с кожена околожка. И за 

двата вида има сведения и в късното средновековие, но кожената око-
ложка при представителните шапки е заменена от сърмен текстил или 
фолиев венец;

– кафтан: през Първото царство с дълги тесни ръкави, украсни 
ивици, закопчаване с шнурове и пола до коленете; през византийския 
период се развиват нови форми – с къси ръкави и без нагръдни шнуро-
ве. „Хусарското“ закопчаване, доколкото се запазва в мъжкия костюм, 
вече не е част от аристократичното облекло;

– горна дреха с дълги тесни ръкави, украсни ивици, закопчаване с 
шнурове и прикачена пола. На база гробни находки може да се приеме, 
че през Второто царство наследникът на тази дреха (по-дълъг и с два 
реда копчета на гърдите) е употребяван от по-ниските обществени сло 
еве; вероятно процесът на „деноминация“ е започнал в края на Първото 
царство и е продължил през византийския период;

– скарамангий: през Първото царство къс и богато украсен. През 
византийския период вероятно постепенно излиза от употреба;

– хламида: предполагаемо съответстваща на византийските от пе-
риода, които се изработват от пъстър текстил, с декоративни бюрдюри, 

35 Grotowski, P. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation 
in Byzantine Iconography (843 – 1261). Brill. Leiden – Boston, 2010, 187 – 312.

36 Хрисимов, Н., М. Петров, Данни, с. 106 (Hrisimov, N., M. Petrov. Danni, 
s. 106).
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със или без таблиони, със странично или с централно закопчаване, с 
дължина до прасците или глезените37;

– кавказки тип туника с дълги ръкави и процеп отпред на поли-
те. Вероятно възприета в югозападните български територии в края на 
Първото царство (фиг.3);

– панталони: вероятно в различни цветове.
Данните за употреба на едни и същи дрехи в продължение на ня-

колко века, от една страна, и за измененията им с времето, от друга, 
разкриват връзка между мъжкия костюм от Първото и Второ българско 
царство. Бъдещи по-подробни изследвания биха могли да осветлят до-
пълнително тази интересна тема.

37 Parani, M. G. Reconstructing, 54 – 55.
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1. Схеми на дрехи, с които са изобразени български персонажи в 
Мадридския Скилица (по редове): хан Омуртаг (миниатюри 35R, 82Ra, 82Rb);  
приближени на хан Омуртаг (35R, 82Ra, 85Va); приближени на Борис и Симеон 
(67Vb, 68R, 68V, 109Ra; 117V); Самуил и негови приближени (185Rb); Петър 
Делян и негови сподвижници (215R, 217Ra, 217Va, 215V).

Калина Атанасова



41

2. Два вида дрехи от Мадридския Скилица, и техни аналози (по редове): 
– кафтан на хан Омуртаг по Скилица, на Йоан Лемниотис в Костур 

(репродукция E. Drakopoulou), на деспот Михаил в Долна Каменица (сн. А. 
Йорданов); 

– дреха с прорязана пола: цар Самуил по Скилица, Остоя Раякович в 
Охрид, 1379 г. (сн. К. Ковачев). 

Мадридският препис на Скилица като насока за...
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3. Предполагаеми трансформации в българските мъжки дрехи от ранното 
към късното средновековие (на сив фон са изображенията по Скилица). От 
ляво надясно, по редове: 

– кафтан: ранно средновековие (хан Омуртаг и българският борец) 
–> византийски период (Йоан Лемниотис) –> късно средновековие (деспот 
Михаил и негов васал в Долна Каменица); 

– туника с нагръдни ширити: ранно средновековие (хан Омуртаг, 
българин в Менология на Василий II; велможа в Симеоновия сборник) –> късно 
средновековие (гроб 24/1993 от Дворцовата църква в Преслав – възстановката 
е предположение на автора, ктитор от Долна Каменица); 

– скарамангий: ранно средновековие (приближени на Омуртаг, Борис и 
Самуил) –> византийски период (сподвижник на Петър Делян) 

– хламида: ранно средновековие (пратеничество на цар Симеон) –> 
византийски период (Петър Делян) –> късно средновековие (севастократор 
Калоян в Бояна)

– дреха с централен пролез при полите: ранно средновековие (цар Самуил, 
Константин от Костур) –> късно средновековие (Остоя Раякович в Охрид)

Калина Атанасова
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ЩРИХИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА И РЕЛИГИОЗНАТА 
РОЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЦАРИЦА ТЕОДОРА

Георги Кънчев

DETAILS TO THE POLITICAL AND RELIGIOUS ROLE 
OF THE BULGARIAN QUEENS THEODORA

Georgi Kanchev

The present exposition attempts to clarify the role of three queens of the Second 
Bulgarian Kingdom, who are connected not only by their royal name Theodora, but also to 
some extent with the legitimation of power, with socio-religious processes and the emerging 
new doctrine of the so-called political hesychasm in the Eastern Orthodox world. Domestic 
and foreign sources have been successively studied – manuscripts, postscripts, epigraphic 
monuments, and miniatures which reflect the life of the three Bulgarian queens Theodora 
Paleologina, Theodora I Basarab and Theodora II (Sarah) and their reception by their 
contemporaries. Conclusions are drawn, outlining the contours of the historical memory 
of these three Bulgarian queens’ commitment in relation to the political and spiritual ori-
entation of the Bulgarian ruling court in the context of the complex internal and external 
situation in the Balkans in the ХІVth century.

В европейския югоизток през ХІV в. византийско-славянският 
свят се характеризира със значими социално-политически и духовно 
религиозни процеси: перманентни вътрешни и външни конфликти, 
династически борби и тенденция към феодално раздробяване, санкцио-
ниране на стари и нови еретически движения, породени от влошаването 
на икономическата и епидемиологичната обстановка на Балканите. Така 
например, от една страна, след прекратяване на татарското влияние 
в българския владетелски двор с възцаряването на Теодор Светослав 
(1300 – 1321) и при по-късната смяна на владетелските династии – 
Тертеровци и Шишмановци – българската политика е насочена не само 
към вътрешна стабилизация въпреки стремежите на отделни български 
деспоти към сепаратизъм1, но и към военна и политическа хегемония 

1 За стремежа към стопанска и политическа самостоятелност (вкл. в рамките 
на т. нар. апанажи) на различните генеалогични линии на Асеневци – Шишмановци 
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на Балканския полуостров, поради което българските владетели се 
включват в коалиции срещу Византия или Сърбия, а това е придружено 
със сключването на редица династически бракове2. От друга страна пък, 
духовно-религиозното напрежение в тогавашния ортодоксален свят е 
съпроводено както с диспутите около унията между източноправослав-
ната и римокатолическата Църква3, така и с паламитските спорове при 
утвърждаването на исихазма като официална религиозно-политическа 
догма4.

във Видин, Смилец в Средногорието, Балик, Добротица и Иванко в Добруджа, 
Елтимир/Алдимир в Крънското деспотство – или на локални български феодали, 
напр. Момчил в Родопско – Беломорска Тракия, Вълкашин и Марко в Македония, 
Константин Драгаш във Велбъжд и др., вж. напр.: Божилов, Ив., В. Гюзелев. 
История на България в три тома. Т. 1 История на средновековна България VІІ – ХІV 
век. София, 1999, 529 – 542, 647 – 653 (Bozhilov, Iv., V. Gyuzelev. Istoria na Bulgaria 
v tri toma. T. 1 Istoria na srednovekovna Bulgaria VІІ – XІV vek. Sofia, 1999, 529 – 542, 
647 – 653); Павлов, П. Забравеното Средновековие. София, 2019, 206 – 210 (Pavlov, 
P. Zabravenoto Srednovekovie. Sofia, 2019, 206 – 210); Матанов, Хр. Залезът на сред-
новековна България. София, 2016, 29 – 41, 83 – 92, 125 – 138 (Matanov, Hr. Zalezat na 
srednovekovna Bulgaria. Sofia, 2016, 29 – 41, 83 – 92, 125 – 138).

2 Династическите бракове са също така част от политическата стратегия на бъл-
гарските владетели за утвърждаване на ролята на България на Балканите през 
ХІІІ – ХІV в., срв. обвързването на българските владетели с византийските император-
ски династии Комнини, Кантакузини и Палеолози. Вж.: Андреев, Й., Ив. Лазаров, П. 
Павлов. Кой Кой е в Средновековна България. Исторически справочник. София, 1994 
(Andreev, Y., Iv. Lazarov, P. Pavlov. Koy Koy e v Srednovekovna Bulgaria. Istoricheski 
spravochnik. Sofia, 1994); Георгиева, С. Брачна дипломация на средновековните бъл-
гарски владетели. Пловдив, 2019 (Georgieva, S. Brachna diplomatsia na srednovekovnite 
bulgarski vladeteli. Plovdiv, 2019).

3 След неуспеха на Лионската уния от 1274 г. за разглеждания ХІV в. може да бъде 
посочен спорът между братята Димитър и Прохор Кидон като застъпници на „латиноф-
ронския“ томизъм сред богословите интелектуалци във Византия и патриарха исихаст 
Филотей. Вж.: Каприев Г. Претенции за универсализъм и съзнателно провин циализи-
ране: Православната и Католическата църкви след 1368 г. – Християнство и култура, 
2008, 2 (25), 94 – 101 (Kapriev G. Pretentsii za universalizam i saznatelno provintsializirane: 
Pravoslavnata i Katolicheskata tsarkvi sled 1368 g. – Hristiyanstvo i kultura, 2008, 2 (25), 
94 – 101).

4 Дуйчев, Ив. Страници от миналото. Очерци. Електронна библиотека по ар-
хивистика и документалистика. Науч. рък. на Eлектронната библиотека: проф. д-р А. 
Нейкова. София, 2021 (Duychev, Iv. Stranitsi ot minaloto. Ochertsi. Elektronna biblioteka 
po arhivistika i dokumentalistika. Nauch. rak. na Elektronnata biblioteka: prof. d-r A. 
Neykova. Sofia, 2021), https://electronic–library.org/books/Book_0105.html; Μεταλληνός, 
Γ. Ησυχαστές και Ζηλωτές: Πνευματική ακμή και κοινωνική κρίση στον Βυζαντινό 14ο 
αιώνα. – In: Ελληνισμός Μαχόμενος. Αθήνα, 1995, 66 – 91. Превод на български: Златина 
Иванова, https://dveri.bg/auxyr.
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През последните десетилетия в историческата наука е засилен 
интересът към ролята на жените, оставили отпечатък в културно-по-
литическите и духовните процеси в Средновековна България. В своите 
изследвания учените5 проследяват произхода и оскъдните данни за 
живота на жените от българската аристократична прослойка. Според С. 
Георгиева „нито една от жените на политическото действие в среднове-
ковна България не успява да постигне съществени, значими и трайни 
успехи“6, докато П. Павлов акцентира на факта, че царствените дами на 
Средновековна България „са един от каналите за проникване на българ-
ското културно влияние в средновековния свят“7.

В сложния вътрешен и външен контекст на българския ХІV в. 
съществена роля за политическата и духовната ориентация на българ-
ския владетелски двор имат българските царици Теодора Палеологина, 
Теодора І Басараб и Теодора ІІ (Сара). Не е случаен фактът, че поне 
в два средновековни български паметника е отразена паметта за тези 
български царици: преписът на Бориловия Синодик от края на ХІV в. 
свидетелства за помените на Теодора І Басараб, наречена Теофана, и 
Теодора ІІ (Сара)8; в Боянския поменик (по преписа, направен между 
1562 – 1612 г. от граматика Йов Касинец в Драгалевския манастир „Св. 
Богородица Витошка“) са упоменати и трите български царици – на  
л. 2v е записана Теодосия монахиня (обр. 1), а на л. 3r са отбелязани с 
титулатурата си и другите две владетелеки – Теодора царица (обр. 2).

5 Павлов, П. Търновските царици. Велико Търново, 2006 (Pavlov, P. Tarnovskite 
tsaritsi. Veliko Tarnovo, 2006). Павлов, П. Българските царици, владетелки и принцеси. 
София, 2009 (Pavlov, P. Bulgarskite tsaritsi, vladetelki i printsesi. Sofia, 2009). Георгиева, 
С. Жената в Българското средновековие. Пловдив, 2011 (Georgieva, S. Zhenata v 
Bulgarskoto srednovekovie. Plovdiv, 2011). Павлов, П. Забравеното Средновековие, 
265 – 282 (Pavlov, P. Zabravenoto Srednovekovie, 265 – 282).

6 Георгиева, С. Жената в Българското средновековие, с. 354 (Georgieva, S. 
Zhenata v Bulgarskoto srednovekovie, s. 354).

7 Павлов, П. Първите дами на Средновековна България. София, 2020, с. 242 
(Pavlov, P. Parvite dami na Srednovekovna Bulgaria. Sofia, 2020, s. 242).

8 „122. На Теодора, благочестивата царица на великия цар Йоан Александър, 
приела монашеския ангелски образ под името Теофана – вечна памет. 123. На Теодора, 
благочестивата царица на великия цар Йоан Александър, която, макар и от еврейски 
род, прие светото кръщение и съхрани ненакърнена благочестивата вяра, и обнови мно 
го църкви, и издигна много монастири, майка на великия цар Йоан Шишман – вечна 
памет.“ Вж.: Тотоманова, А.-М. Синодик на цар Борил. – В: Държава и църква през 
XIII век. Преписка на българите с папа Инокентий III. Синодик на цар Борил. София, 
1999, с. 84 (Totomanova, A.-M. Sinodik na tsar Boril. – V: Darzhava i tsarkva prez XIII 
vek. Prepiska na balgarite s papa Inokentiy III. Sinodik na tsar Boril. Sofia, 1999, s. 84).
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В настоящoто изложение се прави опит да бъдат маркирани някои 
щрихи от ролята на трите владетелки от Второто българско царство, 
които са свързани не само с царственото си име Теодора, но и в известна 
степен със социално-религиозните процеси, легитимирането на власт-
та и налагащата се нова доктрина на т. нар. политически исихазъм9 в 
източноправославния свят. В този смисъл информацията от познатите 
исторически извори и нейната интерпретация в историографията са 
разгледани отново с цел да се акцентира върху това, че житейският път 
на трите български царици не отразява единствено пасивното им учас-
тие в историческите процеси, а по-скоро стремеж за заемане на значимо 
място в управлението на българската държава.

* * *
Теодора Палеологина, дъщеря на имп. Михаил ІХ Палеолог и сес-

тра на имп. Андроник ІІІ Палеолог, е българска царица – съпруга 
на царете Теодор Светослав от 1308 г. до смъртта му през 1321 г. и на 
Михаил IІІ Шишман Асен от 1324 г. до неговата гибел след битката при 
Велбъжд през 1330 г. И двамата български владетели чрез брака си с 
византийската принцеса целят уреждане на мирните отношения и те-
риториалните спорове с Византия, както и сближаване с императорския 
двор (вкл. при заемане на страна в разразилата се Гражданска война 
от 1321 – 1328 г.), за да се затвърди легитимността им във вътрешен и 
външен аспект10.

Теодор Светослав иска ръката на Теодора в края на 1307 г., като по 
този начин приключва успешната за България война с империята. Им-
ператор Андроник II е принуден да даде съгласието си, с което южните 
черноморски градове Месемврия, Анхиало, Созопол и околните им земи 

9 За термина политически исихазъм вж.: Гагова, Н. Владетели и книги. София, 
2010, с. 108 и цит. там лит. (Gagova, N. Vladeteli i knigi. Sofia, 2010, s. 108 i tsit. tam lit.).

10 Georgieva, S. Female Politicians in the Second Bulgarian Tsardom. – In: Bulgaria 
Mediaevalis. Vol. 1. Bulgarian historical heritage foundation, Sofia, 2010, 115 – 116. 
Георгиева, С. Типове дипломатически брачни споразумения, сключвани от средно-
вековните български владетели. – В: Владетел, държава и църква на Балканите през 
Средновековието. Сборник с доклади от Международна научна конференция, пос-
ветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Ч. 2. ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, Велико Търново, 2020, 235 – 242 (Georgieva, S. Tipove diplomaticheski 
brachni sporazumenia, sklyuchvani ot srednovekovnite balgarski vladeteli. – V: Vladetel, 
darzhava i tsarkva na Balkanite prez Srednovekovieto. Sbornik s dokladi ot Mezhdunarodna 
nauchna konferentsia, posvetena na 60-godishninata na prof. d-r Plamen Pavlov. Ch. 2. VTU 
„Sv. sv. Kiril i Metodiy“, Veliko Tarnovo, 2020, 235 – 242).
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остават в пределите на България като зестра на 12-годишната принцеса. 
Предполага се, че за уреждане на българо-византийските отношения 
спомага бившият константинополски патриарх Йоан ХІІ Козма, когото 
цар Теодор Светослав пленява при превземането на Созопол11. Според 
Божидар Димитров бракът на Теодор Светослав и Теодора е сключен в 
църквата на манастира „Св. Йоан Предтеча“, а сам българският владе-
тел си построява царска резиденция в обителта12.

Като българска царица Теодора Палеологина участва дейно в 
духовно-политическия живот на страната. В грамота на Михаил ІХ Па-
леолог от 1318 г. по нейна молба византийският император урежда иму-
ществения спор между Великата лавра и Зографския манастир в полза 
на българските монаси13. До голяма степен този документ свидетелства, 
че българската царица не само откликва на нуждите на поданиците 
си, но и поради близките отношения между Теодора и византийския 
императорски двор се поддържа траен мир между двете държави14. 
Възможно е и по-късните грамоти от 1325 г. и 1327 г., издадени от имп. 
Андроник ІІ Палеолог по молба на Михаил ІІІ Шишман и уреждащи 
правата и владенията на Зографския манастир, също така косвено да от-
разяват съществената роля на българската царица Теодора Палеологина 
в защита на българските интереси на Атон, въпреки че тя не е изрично 
упомената (в грамотите от 1325 г. е записана племенницата ѝ, носеща 
същите имена – великата дукеса Теодора Палеологина Асенина)15.

След смъртта на цар Теодор Светослав през 1322 г. Теодора остава 
в Търново. В историографията не са изяснени напълно причините за 
това – дали по собствено желание или по настояване на българската 
аристокрация с цел възможност за дипломатическо лавиране в отно-
шенията с византийския императорски двор с оглед на разразилата се 
Гражданска война между дядо ѝ Андроник ІІ и брат ѝ Андроник ІІІ след 

11 Най-вероятно Йоан ХІІ Козма изпълнява и дипломатическа мисия на българ-
ския цар пред византийския император, довела до брака на Теодор Светослав с прин-
цеса Теодора. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на България, 543 – 550 (Bozhilov, 
Iv., V. Gyuzelev. Istoria na Bulgaria, 543 – 550).

12 Димитров, Б. История на Созопол, София, 2009, с. 144 (Dimitrov, B. Istoria 
na Sozopol, Sofia, 2009, s. 144).

13 Pavlikianov, C. The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite 
Monastery of Zographou (980 – 1600). Critical Edition and Commentary of the Texts. „St. 
Kliment Ohridski“ University Press, Sofia, 2014, 41 – 42, 253 – 258.

14 Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на България, с. 550 (Bozhilov, Iv., V. 
Gyuzelev. Istoria na Bulgaria, s. 550).

15 Pavlikianov, C. The Mediaeval Greek, 276 – 282, 288 – 296, 522 – 524.
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смъртта на баща ѝ имп. Михаил ІХ Палеолог през 1320 г. – но при-
съствието ѝ в голяма степен легитимира властта първоначално на цар 
Георги ІІ Тертер, а по-късно и на втория ѝ съпруг Михаил III Шишман 
Асен. През „втория ѝ търновски“ период роднинските връзки на Теодо-
ра с враждуващия византийски двор са както проводник за сближаване 
между Търново и Константинопол, така и оправдание за вмешателство 
и териториални претенции и от двете страни – преговорите през май 
1327 г., например, завършват с подновяване на съюза между двете дър-
жави, но през 1328 г. Андроник III обвинява Михаил III Шишман, че е 
нахлул в пределите на неговата държава, а отговорът на българския цар 
е, че тези земи са му обещани като „зестра на зет“16.

След смъртта на Михаил III обаче позициите на Теодора Палеоло-
гина в българския двор отслабват, оставането ѝ в Търново става пробле-
матично, поради завръщането на Анна-Неда, прогонената първа съпруга 
на починалия български владетел, със сина си – новия цар Иван Стефан. 
След почти четвърт век в България и два пъти българска царица през 
1330 г. Теодора се установява при семейството си в Константинопол, 
а след смъртта на майка си Рита Арменска (монахиня Ксения в Солун, 
ок. 1333 г.) се замонашва под името Теодосия17. Показателно за това, 
че контактите на Теодора с Търновския двор не са напълно прекратени 
след изгонването ѝ, е фактът, че именно с приетото във Византия мона-
шеско име – Теодосия монахиня – паметта за тази българска владетелка 
е отразена в по-късния Боянски поменик (обр. 1).

Сведенията за живота ѝ във Византия са оскъдни, но императора 
исихаст Йоан Кантакузин в своята „История“ свидетелства за благоро-
дието на Теодора, която се грижи за майка му Теодора Кантакузина, 
хвърлена в затвора през 1341 г. след избухването на поредната граж-
данска война във Византия, и остава при нея до смъртта ѝ. В историог-
рафията се посочва също така, че през 40-те години на ХІV в. бившата 
българска царица се намесва активно в задълбочилата се религиозна  

16 Никифор Григора. Византийска история. – ГИБИ, ХІ, 1983, 151 – 152 
(Nikifor Grigora. Vizantiyska istoria. – GIBI, XІ, 1983, 151 – 152). Според С. Георгиева 
през Късното средновековие правният аргумент „зестра на принцеса“ не е традицион-
на практика в междудинастичните бракове. Георгиева, С. Жената в Българското 
средновековие, 194 – 195 (Georgieva, S. Zhenata v Bulgarskoto srednovekovie, 194 – 195); 
Георгиева, С. Брачна дипломация, 123 – 132 (Georgieva, S. Brachna diplomatsia, 
123 – 132).

17 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum. Libri IV. Graece et latine. – 
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Pars XX. Cantacuzenus. Vol. ІІ. Bonnae, p. 222, 
https://archive.org/details/ioanniscantacuze02cant/page/n235/mode/2up.
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полемика, като заема страната на антипаламитите Варлаам Калабрийски 
и Григорий Акиндин, и то със светското си име Теодора Палеологина18. 
Не е ясно точно в кой период от паламитските (догматично-политичес-
ки) спорове Теодора-Теодосия се включва, но две от възможностите 
са това да е свързано или с трите антипаламитски събора в периода 
1342 – 1344 г., или със свидетелството на Григора от „Византийска исто-
рия“, че през 1347 г. български йерарси антиисихасти открито осъждат 
Палама и избора на Исидор за патриарх19.

Във византийските и славянските източници няма данни кога и 
къде е починала бившата българска царица. В един от достигналите до 
нас фрагментарни надгробни надписи от манастира „Липс“, в който е 
фамилната гробница на Палеолозите, на втория ред се разчита името  
Теодосия, което позволява да се предположи, че по този начин е марки-
ран гробът на българската владетелка Теодора (обр. 3)20.

* * *
Малко след като Теодора Палеологина заедно с децата си е изгоне-

на от Търново и след последвалото отстраняване на Анна-Неда и сина 
ѝ Иван Стефан през 1331 г., българската аристокрация избира за цар 
ловешкия деспот Иван Александър (1331 – 1371), а българска царица 
става Теодора Басараб. Тя е дъщеря на влашкия воевода Иванко Баса-
раб, като нейният брак е част от военно-дипломатическата стратегия на 
тогавашния български цар Михаил III Шишман Асен. Чрез сродяването 
на племенника си Иван Александър през 1323 г. с влашката династия 
и чрез женитбата си с Теодора Палеологина Михаил III пристъпва към 
осъществяване на амбициите си за създаване на българска държава „от 
Византион до Истър“. Именно в този аспект може да се интерпретира 
част от ролята на Теодора Басараб в първоначалното утвърждаване 
на цар Иван Александър във вътрешен и външен аспект – нейният 
баща предоставя военна помощ при сблъсъка с деспот Белаур21, 

18 Павлов, П. Първите дами, с. 94 (Pavlov, P. Parvite dami, s. 94).
19 Никифор Григора. Византийска история, 187 – 188 (Nikifor Grigora. 

Vizantiyska istoria, 187 – 188).
20 Melvani, N. The tombs of the Palaiologan emperors. – In: Byzantine and Modern 

Greek Studies, Volume 42, Issue 2, October 2018, 237 – 260, https://www.cambridge.org/ 
core/journals/byzantine–and–modern–greek–studies/article/tombs–of–the–palaiologan– 
emperors/C5079928DCB842457C4BA712151A15F8.

21 За интерпретация на името и произхода му вж.: Павлов, П. Метежници и 
претенденти за търновската царска корона през XIV в. – LiterNet, 2005 (Pavlov, P. 
Metezhnitsi i pretendenti za tarnovskata tsarska korona prez XIV v. – LiterNet, 2005), 
https:// liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/metezhnici.htm.
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чичото на българския владетел, и във войната с Византия през 
1332 г.22

Ако за Теодора Палеологина има спорадични данни за нейната 
антипаламитска позиция, то за Теодора Басараб може по-уверено да 
се твърди, че тя, както и цар Иван Александър, участва активно в про-
карването и затвърждаването на исихазма в България. От една страна, 
Теодора Басараб е съвременник на изграждането на Парорийския иси-
хастки манастир и е свидетел на религиозните разговори между Иван 
Александър и Теодосий Търновски23, а от друга страна, е ктиторка на 
Басарбовския скален манастир. Този манастир, първоначално посветен 
на св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат24, е изграден в поземлено 
имение25 на баща ѝ влашкия войвода Иванко І Басараб, най-вероятно 
получено след като дъщеря му от ловешка деспотица става българска 
царица. По същото време най-вероятно царската двойка е покровител 
и на Ивановските скални манастири26, за чиито ктитори в науката са 

22 Йоан Кантакузин. История. – ГИБИ, Х, 1980, 266 – 273 (Yoan Kantakuzin. 
Istoria. – GIBI, X, 1980, 266 – 273).

23 Съпричастието на българското владетелско семейство към исихасткото уче-
ние и благоразположението на цар Иван Александър към монашеската общност на 
Парорийската обител са видни от Пространното житие на Теодосий Търновски от па-
триарх Калист (единственият славянски препис е в Рилския панегирик на Владислав 
Граматик от 1479 г.), вж. Патриарх Калист. Пространно житие на Теоддосий 
Търновски. – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. Съст. и ред. К. 
Иванова. София, 1986, с. 448 (Patriarh Kalist. Prostranno zhitie na Teoddosiy Tarnovski. – 
V: Stara balgarska literatura. T. 4. Zhitiepisni tvorbi. Sast. i red. K. Ivanova. Sofia, 1986,  
s. 448). За дълбоката религиозност на българския цар е показателен договорът с 
Венеция, в който се кълне в Отца, Дева Мария и Кръста („и се заклева моето царство в 
бога отец и Дева Мария, и в самия животворен кръст, и в света Параскева Търновска, и 
в моята душа“), вж.: Гюзелев, В. Венециански документи за историята на България и 
българите от ХІІ – ХІV век. София, 2001, 78 – 80 (Gyuzelev, V. Venetsianski dokumenti za 
istoriyata na Bulgaria i balgarite ot XІІ –  ІV vek. Sofia, 2001, 78 – 80).

24 Мутафов, В. архим. Преподобни Димитрий Басарабовски и неговият скален 
манастир до Русе. Русе, 2000 (Mutafov, V. arhim. Prepodobni Dimitriy Basarabovski i 
negoviyat skalen manastir do Ruse. Ruse, 2000).

25 След османското нашествие скалните килии и църкви започнали да запус-
тяват, но в османски данъчен регистър от 1479 – 1480 г. манастирът е споменат като 
„Манастир Басараба, домакинства 14“ и е записан като „тимар на влашкия войвода“. 
Вж.: Извори за българската история. Т. ХІІІ. Турски извори за българската исто-
рия. Серия XV – XVI век. Ч. II. Факсимилета. Съст. и ред. Н. Тодоров, Б. Недков. БАН, 
София, 1966, с. 193 (Izvori za bulgarskata istoria. T. XІІІ. Turski izvori za bulgarskata 
istoria. Seria XV – XVI vek. Ch. II. Faksimileta. Sast. i red. N. Todorov, B. Nedkov. BAN, 
Sofia, 1966, s. 193).

26 Павлов, П. Първите дами, с. 107 (Pavlov, P. Parvite dami, s. 107).
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изказани различни мнения, свързани с разчитането на надписа около из-
ображението на дарителя в „Църквата“ – дали това е Иван Асен ІІ, или 
е Иван Александър27. Възможно е фактът, че тези обители се намират 
в пограничните територии на Търновското царство, да свидетелства за 
първоначалната предпазлива подкрепа на владетелската двойка на иси-
хазма, тъй като както твърдят изворите (вж. бел. 18.), до края на 40-те 
година на ХІV в. сред българското духовенство и търновската аристо-
крация е имало противници на новото учение, проникващо от Византия. 
Макар че нямаме преки исторически данни за периода на съвместното 
царуване на Теодора Басараб и Иван Александър, книжовни източници 
от Второто българско царство отразяват нейното царско достойнство в 
Търновския двор. Със светското си име, наред с царя и тримата си сино-
ве Михаил Асен, Иван Срацимир и Иван Асен, е упомената в Софийския 
песнивец от 1337 г. – „Радвай се царю Александре. Радвай се Иоане. 
Радвай се с благочестивата своя съпруга. С царица Теодора. Радвайте 
се със сладките ваши чеда Михаил цар Асен. И Срацимир, и Асен.“ През 
1347 г. обаче настъпилият разрив между цар Иван Александър и Теодо-
ра разкъсва династичните връзки между Търновското царство и Влахия, 
като поставя под въпрос съюзните им отношения.

В българската историография е прието, че през 1348 г. Теодора 
Басараб е замонашена и пребивава в някой от извънстоличните женски 
манастири под името Теофана, като точно с това име е отбелязана в пре-
писа на Бориловия Синодик (вж. бел. 8). Изборът на монашеското ѝ име 
може да се обясни с култа към св. имп. Теофана, възроден във Византия 
и пренесен в България през първата половина на ХІV в. – актуализира-
нето на „историята на св. Теофана изглежда се използва в изострената 
богословска полемика между исихастите и техните противници“28. 
От гледна точка на символиката други възможни обяснения за избора 
на името може да бъдат както фактът, че в българското владетелско 
семейс тво майката на Иван Александър – Кераца Петрица, също е при-
ела името на светицата, възприемана след пренасяне на мощите ѝ като  

27 Чилингиров, А. Ивановските стенописи и техният дарител. София, 2011, 
24 – 39 (Chilingirov, A. Ivanovskite stenopisi i tehniyat daritel. Sofia, 2011, 24 – 39).

28 Петрова-Танева, М. Св. императрица Теофана от Константинопол до 
Търново. – В: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интер 
претации и подходи в медиевистиката. София, 2016, с. 539 (Petrova-Taneva, M. Sv. 
imperatritsa Teofana ot Konstantinopol do Tarnovo. – V: Vis et sapientia: Studia in honorem 
Anisavae Miltenova. Novi izvori, interpretatsii i podhodi v medievistikata. Sofia, 2016,  
s. 539).
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покровителка на българската престолнина, така и асоциацията със съд-
бата на отхвърлената съпруга на имп. Лъв Мъдри29.

Може да се предполага, че след втората женитба на Иван Алек-
сандър бившата вече българска царица запазва отчасти своето влияние 
в царския двор, особено като се има предвид, че най-големият ѝ син е 
обявен за съцар и престолонаследник, а другите ѝ двама синове са до-
пълнително обвързани чрез династически бракове с влашката владетел-
ска фамилия Басараб. Отслабването на ролята ѝ относно династичната 
доктрина на Иван Александър най-вероятно започва след смъртта на 
сина им Иван Асен и се задълбочава с последвалата скоро след това 
смърт на престолонаследника Михаил Асен, както е посочено в Бъл-
гарската анонимна хроника от ХV в. (Киевска академия на науките, 
молдовски препис, Поч./Бер. 47116): „И премина Амурат, синът Орка-
нов, с турците в 6834 (1325/1326 г.) година. И тръгнаха срещу Средец. 
Събраха се българските войни, а с тях и Асен, Александровият син. И 
разрази се битка. И убиха Асен, и мнозина от българите погинаха. И 
пак се събраха българите с Михаил, сина Александров. И него убиха. И 
като плениха много народ, поведоха ги на Галиполи“30. Най-вероятно 
описаните събития се отнасят за две битки при Средец с османотурски-
те нашественици – от 1349 г. и от 1355 г.31 В миниатюра от Ватиканския 
препис на Манасиевата хроника (Vat. Slav. 2, fol. 2a), създаден след 
смъртта на най-малкия син Иван Асен, е отразен новият статут на Тео-
дора-Теофана, която е изобразена в монашеско облекло до смъртното 
ложе на сина си заедно с пълновластната вече царица Сара-Теодора32.

29 Петрова-Танева, М. Св. императрица Теофана, 541 – 544, 548 – 552 (Petrova- 
Taneva, M. Sv. imperatritsa Teofana, 541 – 544, 548 – 552).

30 Каймаканова, М. Българска средновековна историопис. София, 1990, 76 – 89 
(Kaymakanova, M. Bulgarska srednovekovna istoriopis. Sofia, 1990, 76 – 89).

31 Относно различните становища около коментираните исторически събития и 
смъртта на българските принцове вж.: Младенов, М. „Българската анонимна хрони-
ка“ за смъртта на синовете на цар Иван Александър. – В: Годишник на Историческия 
факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. І. Кн. 1 (2017). Изследвания в чест 
на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. 
Отг. ред. Пламен Павлов. Велико Търново, 2018, 263 – 274 (Mladenov, M. „Bulgarskata 
anonimna hronika“ za smartta na sinovete na tsar Ivan Aleksandar. – V: Godishnik na 
Istoricheskia fakultet na VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy“. T. І. Kn. 1 (2017). Izsledvania v chest 
na 60-godishninata na profesor doktor na istoricheskite nauki Ivan Tyutyundzhiev. Otg. red. 
Plamen Pavlov. Veliko Tarnovo, 2018, 263 – 274).

32 Джурова, А. Б. Димитров. Славянски ръкописи, документи и карти за бъл-
гарската история от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив 
на Ватикана (IX – XVII в.). София, 1978, с. 18 (Dzhurova, A. B. Dimitrov. Slavyanski 
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След тези злощастни събития единствената по-тясна връзка на 
Теодора Басараб с Търновския двор е синът ѝ Иван Срацимир, който 
по това време е прекият престолонаследник и е обвързан чрез брак с 
влашката династия Басараб. По това време обаче българският владетел 
Иван Александър под влияние на новата царица Сара-Теодора лишава 
от престолонаследие Иван Срацимир (отнема му титлата „млад цар“ в 
полза на Иван Шишман)33, поради което около 1356 г. Теодора-Теофана 
се установява при сина си, отпратен от царя да управлява Видин. За този 
период от живота на Теодора Басараб се знае малко, не е известно кога 
е починала и къде е погребана. Единствено косвени сведения от „Сло-
во за блажената царица Теофана“ в Бдинския сборник от 1359/1360 г.  
(л. 111а – 114б), съставен по поръка на Анна Басараб, съпругата на Иван 
Срацимир, отразяват изграждането на локалния ѝ образ на светица, кое-
то по-късно намира своя израз в почитането ѝ в румънската православна 
традиция като св. преп. Теофана Басараб34.

* * *
Както стана ясно от изложението дотук, съдбите на двете българ-

ски царици – Теодора Басараб и Сара-Теодора – се преплитат ок. 1347 г. 
За втората царица на Иван Александър, позната от средновековните 
източници само с името Теодора35, което приема при покръстването си, 
трябва да се отбележи, че ролята ѝ в Търновския двор не е обвързана с 
пореден династичен брак, както при предшественичките ѝ със същото 
име. Макар че запознанството между българския владетел и новата му 
съпруга да е представяно предимно в романтична светлина36, възможно 

rakopisi, dokumenti i karti za bulgarskata istoria ot Vatikanskata apostolicheska biblioteka 
i sekretnia arhiv na Vatikana (IX – XVII v.). Sofia, 1978, s. 18).

33 Божилов, Ив. Фамилията на Асеневци (1186 – 1460). Генеалогия и про-
сопография. София, 1985, с. 224 (Bozhilov, Iv. Familiyata na Asenevtsi (1186 – 1460). 
Genealogia i prosopografia. Sofia, 1985, s. 224).

34 Павлов, П. Първите дами, с. 109 (Pavlov, P. Parvite dami, s. 109).
35 В по-късния труд „Царството на славяните“ (1601) на Мавро Орбини е посо-

чено, че тя е от еврейски произход и носи името Braide (Ебраида/Браида). Утвърдилото 
се в историографията име Сара дължим на Патриарха на българската литература Иван 
Вазов, което най-вероятно взаимства от разпространено по онова време търновско пре-
дание. Вж.: Андреев, Й., Ив. Лазаров, П. Павлов. Кой Кой е, с. 370 (Andreev, Y., Iv. 
Lazarov, P. Pavlov. Koy Koy e, s. 370).

36 Според Мавро Орбини на един съдебен процес Иван Александър е запленен 
от красотата и ума на младата девойка.
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е поради неизяснения в пълнота произход37 и статут на Теодора ІІ да 
се спекулира и да се търсят допълнителни причини, които довеждат до 
сравнително бързото ѝ еманципиране като търновска царица („самодър-
жица“). Трябва да се отбележи, че единствено тя от българските царици 
от Второто българско царство е представена с най-разширена титла – 
Теодора, в Христа Бога вярна и новопросветена царица и самодържица 
на всички българи и гърци – (Лондонско евангелие, л. 3r)38, в която са 
включени всички елементи от владетелската титулатура, чрез което се 
набляга на ролята ѝ на съвладетелка. Това се доказва и от появата върху 
медни монети на образа на Сара-Теодора и Иван Александър, държащи 
заедно кръст (представени по подобие на иконографията на равноап. св. 
св. Константин и Елена)39, с което също така се пропагандира равнопо-
ставеността на новата царица.

В контекста на българо-куманския произход на Асеневци също 
така се предполага, че Сара-Теодора е от поюдейчен кумански (по П. 
Мутафчиев) или хазарски (по Р. Даскалов) род40, който е част от българ-
ската аристокрация по времето на Иван Александър. Не е необосновано 
също така становището, че в бързото въдворяване на Сара-Теодора в 

37 В българската историография еврейският произход на Сара-Теодора е свърз-
ван или с преселници евреи от Унгария, или с евреите романьоти, населяващи от векове 
Източната Римска империя.

38 Бакалова, Е. Портретите на цар Иван Александър в Лондонското евангелие. 
Образци и паралели. – В: Четириевангелие на цар Иван Александър/Tetraevangelium 
des Zaren Ivan Aleksandăr (British Library Add. Ms. 39627). Изд. от Т. Попова, Х. Миклас/ 
Hrsg. T. Popova, H. Miklas. Виена, 2017, 647 – 655 (Bakalova, E. Portretite na tsar Ivan 
Aleksandar v Londonskoto evangelie. Obraztsi i paraleli. – V: Chetirievangelie na tsar Ivan 
Aleksandar/Tetraevangelium des Zaren Ivan Aleksandăr (British Library Add. Ms. 39627). 
Izd. ot T. Popova, H. Miklas/Hrsg. T. Popova, H. Miklas. Viena, 2017, 647 – 655).

39 Юрукова, Й., Вл. Пенчев. Български средновековни печати и монети. София, 
1990, 56 – 58, табл. ІІІ – 28, 29 (Yurukova, Y., Vl. Penchev. Bulgarski srednovekovni 
pechati i moneti. Sofia, 1990, 56 – 58, tabl. ІІІ – 28, 29); Дочев, К. Монети и парично обръ-
щение в Търново XII – XIV в. Велико Търново, 1992, 97 – 99 (Dochev, K. Moneti i parichno 
obrashtenie v Tarnovo XII – XIV v. Veliko Tarnovo, 1992, 97 – 99).

40 Мутафчиев, П. Избрани произведения. Ред., предг., бел. и добавки Д. Ангелов. 
Т. 2., София, 1973, 150 – 194 (Mutafchiev, P. Izbrani proizvedenia. Red., predg., bel. i dobavki 
D. Angelov. T. 2., Sofia, 1973, 150 – 194); Даскалов, Р. Враждата за Средновековието: 
българо-румънските историографски междуособици. – В: Преплетените исто-
рии на Балканите. Т. 3. Споделено минало, оспорвани наследства. Съст. Р. Даскалов, 
А. Везенков. София, 2016, 322 – 323 (Daskalov, R. Vrazhdata za Srednovekovieto: bul-
garo-rumanskite istoriografski mezhduosobitsi. – V: Prepletenite istorii na Balkanite. T. 3. 
Spodeleno minalo, osporvani nasledstva. Sast. R. Daskalov, A. Vezenkov. Sofia, 2016, 
322 – 323).
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българския владетелски двор може да се открие последователно про-
карваната от Иван Александър династична идея, отразяваща стремежа 
на Търновград да бъде Новият Рим41. Именно към такъв извод водят 
включените в Лондонското евангелие миниатюри, в които са изобразени 
членовете на новото царско семейство, като в предприетата от владетеля 
реконструкция на династията от бившата фамилия присъстват само дъ-
щерите и умишлено отсъства ликът на отпратения Иван Срацимир. Не 
трябва да се забравя обаче, че укрепването на новото царско семейство 
се осъществява в сложна външно-политическа обстановка, съпътствана 
с разразилата се чумна епидемия в средата на ХІV в. на Балканите. В 
този ред на мисли за драматичните събития в българския царски двор 
свидетелства една схематична рисунка от т. нар. Брашовски миней от 
средата на ХІV в. (обр. 4), където е изобразена патриаршеската църква 
„Възнесение Господне“ или царската „Св. Петка Търновска“, а над нея 
„новопокръстената царица Теодора е представена като „погибелна“ пти-
ца и олицетворение на тегнещата над столичния град черна прокоба“42. 
Ако за произхода, статута и ролята на новата Теодора преди възцаря-
ването ѝ може да се спекулира, то след покръстването и овластяването ѝ 
определено може да се каже, че втората царица на Иван Александър 
ревностно участва в книжовната и религиозната политика на българския 
цар. Свидетелства за това се откриват в гръцки псалтикиен стихирар от 

41 Велинова, В. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна-
та степен „доктор на науките“ на тема: Среднобългарският превод на Хрониката на 
Константин Манасий и неговият литературен контекст. София, 2013, 32 – 33 (Velinova, 
V. Avtoreferat na disertatsionen trud za prisazhdane na nauchnata stepen „doktor na naukite“ na 
tema: Srednobulgarskiyat prevod na Hronikata na Konstantin Manasiy i negoviyat literaturen 
kontekst. Sofia, 2013, 32 – 33). https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ac 
7WeQIgQQgJ:https://www.uni–sofia.bg/index.php/bul/content/download/108358/832916/ 
version/1/file/Avtoreferat_V.Velinova.pdf+&cd=5&hl=bg&ct=clnk&gl=bg.

42 Павлов, П. Първите дами, с. 113 (Pavlov, P. Parvite dami, s. 113). В центъра на 
коментираната рисунка над църквата е изобразена „отлитаща птица“ (може би в конте-
кста на другите три орнитоморфни фигури!?) с вписана Давидова звезда, което може 
да се свърже с интерпретациите в различни изследвания по отношение на образа на 
птицата сирена, символизираща произхода на Сара и характерното за периода свърз-
ване на евреите с появилата се чума и/или нашествието на османците на Балканите. 
(Не трябва да се забравя, че според ранните водни знаци в ръкописа кодексът е създа-
ден ок. ср. на ХІV в. в мананстирите около Търново, а по това време най-вероятно в ня-
кой от тях все още е пребивавала бившата българска царица Теодора – Теофана.) Вж.: 
Нешева, В. Отново за рисунката в Брашовския миней. – Нумизматика, Сфрагистика, 
Епиграфика, 2, 2004, 235 – 244 (Nesheva, V. Otnovo za risunkata v Brashovskia miney. – 
Numizmatika, Sfragistika, Epigrafika, 2, 2004, 235 – 244).
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1367 г., в който се съдържа гръцка приписка на йеромонах Калист Гарел-
ски, който свидетелства, че кодексът е написан „в царуването на нашите 
самодръжци и царе Иван Александър и Теодора Новопросветената“43, и 
в Бориловия синодик: „На Теодора, благочестивата царица на великия 
цар Иван Александър, която бе от еврейски род, приела след това све-
тото кръщение и запазила цяла благочестивата си вяра, обновителка 
на много църкви, въздигнала различни манастири, майка на великия цар 
Иван Шишман, вечна памет“.

Динамичните процеси, протичащи в българското общество в сре-
дата на ХІV в., водят до промяна във всички сфери на живота, а това 
предизвиква дълбока духовна криза. Заемайки мястото на предшест-
веничката си, Сара-Теодора се включва, от една страна, в традицион-
ното изграждане и покровителство на църкви и манастири (например 
поради ктиторството ѝ Преображенският манастир „Св. Преображение 
Господне“ е известен още като Сарин)44, а от друга страна, в борбата с 
ересите при утвърждаването на исихазма като официална религиозно-
политическа доктрина в България. Като член на царската институция 
новата българска самодържица неминуемо е съпричастна както в ут-
върждаването на исихаста Теодосий като духовен водач в Търново и 
изграждането на Килифаревския манастир като новото исихастко сре-
дище след залеза на Парорийската обител (кр. на 40-те год. на ХІV в.), 
така и в проведения през 1350 г. Първи Търновски събор, насочен срещу 
възобновили се (месалианство и богомилство) и новопоявили се (ада-
митство) ереси. Като инициатор заедно с българския цар Сара-Теодора 
има по-съществена роля при провеждането на антиеретическия Втори 
Търновски събор, насочен срещу варлаамитите и жидовстващите. Спо-
ред пространното житие на Теодосий Търновски от патриарх Калист 
част от обвиняваните „се надяваха на царицата, която беше от техния 
род и властваше. Но сгрешиха в своя замисъл, тъй като тя бе благо-
честива и православна“45. Тези действия на българската царица са в 

43  Станчев, Кр. Ареопагицкият корпус в превода на Исай Серски (Археографски 
бележки). – В: Археографски прилози. Т. ІІІ. Београд, 1981, 145 – 152 (Stanchev, Kr. 
Areopagitskiyat korpus v prevoda na Isay Serski (Arheografski belezhki). – V: Arheografski 
prilozi. T. ІІІ. Beograd, 1981, 145 – 152).

44 Със сигурност новата царска двойка е продължила покровителството и на 
Ивановския скален манастирски комплекс, като в част от научните изследвания се при-
ема, че ктиторският женски образ е на Сара-Теодора, вж.: Павлов, П. Първите дами,  
с. 113 (Pavlov, P. Parvite dami, s. 113). За споровете около ктиторството на коментира-
ната скална обител вж. бел. 26.

45 Патриарх Калист. Пространно житие на Теодосий Търновски, с. 457 
(Patriarh Kalist. Prostranno zhitie na Teodosiy Tarnovski, s. 457).
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синхрон със стремежа на Търновския двор да се съхрани авторитетът 
на българската патриаршия, въпреки задълбочаващото се влошаване на 
отношенията с Влахия, съпроводено с отделянето на Отвъддунавска-
та архиепископия от Търновската патриаршия през 1359 г. от великия 
воевода Никола Басараб и опитите на Константинопол да омаловажи 
статута на българската църква.

За последния период от живота на Сара-Теодора, особено след 
кончината на цар Иван Александър, няма сигурни сведения. Най-ве-
роятно в условията на засилващата се османска експанзия българската 
царица е подкрепяла до последно както съпруга си, така и сина си Иван 
Шишман. В българската историческа памет не е регистрирано писмено 
или устно свидетелство, което да осведомява, че тя се е замонашила46 
въп реки демонстрираната от нейна страна дълги години привързаност 
към православието. Също така няма преки данни за годината на смъртта 
и мястото на гроба ѝ. Според хипотезата на З. Ждраков е възможно гро-
бът на втората царица на Иван Александър да се намира в старата църква 
на Преображенския манастир. Преустройването на църквата в гробнич-
на двуетажна сграда и изографисването ѝ е осъществено по инициатива 
на Иван Шишман „във връзка със смъртта на неговата майка, която по 
ктиторско право може да бъде погребана в притвора на храма“47.

* * *
Както бе посочено в изложението, Теодора Палеологина, Теодора 

Басараб и Сара-Теодора са представени в изворите от гледна точка на 
характерното за средновековната „епоха на мъжете“ схващане, което 
е силно повлияно от традиционните религиозни норми за периода по 
отношение на мястото и ролята на жената в обществено-политическия 
живот. По-голямата част от изворите акцентират на обстоятелството, че 
чрез браковете си българските владетели – Теодор Светослав, Михаил 
IІІ Шишман Асен и Иван Александър – целят уреждане на мирните 

46 За това нейно решение може да се спекулира дали не е по чисто прагматични 
причини, или е символно натоварено във връзка със съдбата на предшественичката ѝ 
Теодора Басараб.

47 Ждраков, З. Търновски приноси в автографирането от Палеологовата епоха. – 
В: Търновска книжовна школа. Т. 8. Осми международен симпозиум, Велико Търново, 
14 – 16 октомври 2004 г. Велико Търново, 2007, с. 637 (Zhdrakov, Z. Tarnovski prinosi 
v avtografiraneto ot Paleologavata epoha. – V: Tarnovska knizhovna shkola. T. 8. Osmi 
mezhdunaroden simpozium, Veliko Tarnovo, 14 – 16 oktomvri 2004 g. Veliko Tarnovo, 
2007, s. 637).
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отношения и териториалните спорове с Византия или привличане на 
съюзник в лицето на влашкия воевода Иванко Басараб при стремежа 
за политическа и културна хегемония на Балканите. Въпреки невъз-
можността, поради оскъдните сведения, достигнали до нас, да бъдат 
направени по-категорични изводи за ролята на трите български царици, 
трябва да се отбележи, че те ясно са осъзнавали позициите и влиянието 
си в българския владетелски двор. В този контекст може да се твърди, че 
трите български самодържици не остават пасивни участници в прокар-
ваната вътрешна и външна политика на българските царе. В определена 
степен и трите царици проявяват инициатива по отношение както на 
ктиторството и защитата на правата на български манастири и храмове, 
така и на заемането на позиция при утвърждаването на исихастката док-
трина като държавна религиозно-политическа идеология във Византия 
и България. Може определено да се каже, че в лицето на Сара-Теодора 
българските владетелки намират най-пълно признание за равнопоставе-
ност с владетеля – красноречив пример за това са изображенията върху 
монети, които целят да наложат царицата като съвладетелка в контекста 
на идеологията „Търновград – Новият Рим“, представяйки новопокръс-
тената Теодора като равноапостолната св. Елена.

Георги Кънчев
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Обр. 1. Боянски поменик, ХV – ХVІ в., л. 2.
Източник: http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/pomenizi/

bojanski_pomenik.htm.

Обр. 2. Боянски поменик, ХV – ХVІ в., л. 3.
Източник: http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/pomenizi/

bojanski_pomenik.htm.
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Обр. 3. Фрагмент от 
надгробна плоча от 
манастира „Липс“.
Местонахождение: 
Истанбул, Археологически 
музей.
Източник: https://www.
cambridge.org/core/journals/
byzantine-and-modern-greek-
studies/article/tombs-of-the-
palaiologan-emperors/C50799
28DCB842457C4BA712151A
15F8.

Обр. 4. Брашовски миней,  
ср. на ХIV в., л. 79b. 

Източник: http://
historicalcities.narod.ru 

/v_tarnovo/m_porta/ 
zarevaez_br_m.jpg.
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ЖЕНИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО НА СУЛТАНА –  
МИТ И РЕАЛНОСТ

Toдорка Симеонова

WOMEN IN THE SULTAN’S FAMILY –  
MYTH AND REALITY

Todorka Simeonova

The place and role of women are preserved as they are assigned by religion. The 
women of the sultans have the important task of increasing and raising the offspring of the 
ruler and have their own secure fortress – “harem”. The harem is not just a place for the 
sultan’s entertainment, but his home, where his family lives. The harem established itself as a 
whole institution in the empire with its own rules. In contrast to the Christian world, in the 
Ottoman Empire the first position was given not to the woman as a wife, but to the woman 
as a mother. Thus the first lady of the empire was not one of the ruler’s wives, but his mother, 
bearing the title “Valide – Sultan”. She is at the top of the harem organization and takes care of 
her son’s family. Enjoying his full trust and respect, she has power and influence.

Османската империя е управлявана повече от шест века само от 
една династия и според нормите на една религия – Исляма. Тази рели-
гия регламентира всички отношения в обществото и обхваща живота 
му до най-малките прояви. С пълна сила това важи и за семейството 
на султана. Мястото и ролята на жената са запазени такива, каквито са 
отредени от религията. Жените на султаните имат важната задача да 
увеличават и отглеждат потомството на владетеля и разполагат със своя 
собствена сигурна крепост – „харема“. Харемът не е просто място само 
за развлечение на султана, а негов дом, където живее семейството му. 
Харемът се утвърждава, като цяла институция в империята със свои 
правила1.

За разлика от християнския свят, в Османската империя се отреж-
да първа позиция не на жената като съпруга, а на жената като майка.

Така първа дама на империята не е някоя от съпругите на владете-
ля, а неговата майка, носеща титлата „Валиде-султан“. Тя е на върха на 

1 Алдерсън, А. Османската династия. София, 2002, с. 9 (Aldersan, A. Osmanskata  
dinastiya. Sofia, 2002, s. 9).
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харемната организация и се грижи за семейството на сина си. Ползвай-
ки се с пълното му доверие и уважение, тя разполага с власт и влияние.

Валиде-султан, това е майката на управляващия в момента султан. 
Жената, която има щастието да види сина си на трона, става първа жена 
в държавата и разполага с голяма власт. Майките само на 23-ма от 36-те 
султани имат честта да носят титлата Валиде-султан, защото остана-
лите 13 към времето на възкачване на трона на техните синове са вече 
починали2.

Дворецът на султана онагледява неговата сила и власт и предста-
влява цял малък град вътре в столицата. Съставен е от различен брой 
дворцови комплекси, чийто брой постоянно расте. Но той не е само цен-
тър на властта, а е преди всичко дом за султана и неговото семейство. В 
най-скрития и обвит с тайнственост комплекс – харема са разположени 
покоите на Валиде-султан. Харемът е нейният дом, където тя се грижи 
за семейството на сина си. Покоите на султанската майка са най-го-
лемите и най-великолепните в харема. Пред покоите ѝ има чакалня с 
каменен под, а на входа стоят робини. Самите покои се състоят от три 
части: голяма стая с висок купол, по-малка спалня и стая за молитви. В 
голямата стая има огнище, чешма, дивани и необходимите прибори за 
хранене, защото Валиде-султан се храни тук. До вратата на спалнята 
ѝ върху мрамор е изписано: „Няма друг бог освен Аллах, а Мохамед е 
неговият пророк. Нека всеки миг и час щастието ти да става по-голямо. 
Врагът ти да се обръща с главата надолу подобно на пясъчния часовник, 
вечният дим на това огнище да е като зюмбюл за собственика Hazret – I 
Hak, а огънят му да е градина от рози“3.

Животът в харема се ръководи от Валиде-султан. Всичко в него 
става само със знанието и одобрението на султанската майка. Тя разпо-
лага със собствена секретарка, пазителка на печата ѝ, първа пазителка 
на гардероба ѝ, първа подавачка на кафе, първа сипвачка на вода, първа 
сладкарка, първа готвачка и др. След всяка от тези жени има по още 

2 Алдерсън, А. Османската династия, с. 96 (Aldersan, A. Osmanskata dinastiya, 
s. 96); Симеонова, Т. Харемът – семейство на султана. – В: Понятия, цености, про-
мени. Историята: време и реалности. Велико Търново, 2011, с. 302 (Simeonova, 
T. Haremat – semeystvo na sultana. – V: Ponyutiyu, tsenosti, promeni. Istoriyuta: vreme i 
realnosti. Velikо Tarnovo, 2011, s. 302).

3  Мантран, Р. История на Османската империя. С, 1999, с. 188 (Mantran, R. 
Istoriya na Osmanskata imperiya. S., 1999, s. 188); Карахасан – Чънар, И. Османските 
потайности. Харемът. С., 2008, с. 35 (Karaxasan – Chanar, I. Osmanskite potainosti. 
Haremat. S., 2008, s. 35).
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няколко по-надолу в йерархията. Така се оформя една внушителна сви-
та (дайре) около Валиде-султан. На нейно разположение е и главният 
черен евнух (къзлар-агасъ). Целият харем се отнася с необходимото 
уважение към султанската майка, дори и любимите жени на султана. То 
се изразява по многобройни начини чрез церемонии, които подчертават 
нейната власт. Без предварително известие и нейното съгласие никой 
няма право да я безпокои и посещава. В присъствието на Валиде-султан 
никой няма право да сяда. Трябва да стои със скръстени пред гърдите 
ръце и да отговаря с поклони и кратки отговори. Явявайки се пред нея, 
всеки трябва да е подходящо облечен в съответствие с положението 
му в двора. Същото безусловно подчинение Валиде-султан получава и 
вън от двореца. Там тя е съпровождана от специален конвой и всички 
ѝ отдават чест: войската, богатите сановници, бедните хора по пътя. 
С висшите сановници тя комуникира чрез изпратени поръчения или 
писма по главния си евнух. Получателите от своя страна ги посрещат 
с необходимото уважение и както е според придворната церемония, ги 
допират до челото си и целуват4.

Първостепенното значение на жената-майка е заложено още в са-
мата религия – Ислям. В Османската империя, като държава развиваща 
се според нормите и законите на тази религия, се запазва и поддържа 
силата и властта на майката. Така е още от първите години на съществу-
ване на държавата при основателя на династията Осман.

Подробни данни за майката на Осман няма, най-вероятно тя 
е от групата дошла по тези земи с баща му Ертогрул, а това означава 
от тюркски произход. Налагайки властта си в район в западната част 
на селджукската държава, на границата с византийските земи, Осман 
воюва успешно срещу християните – неверници. За тези свои успехи 
той получава признанието на селджукския султан, който му изпраща 
почетните знаци за бей: тъпан, знаме, кон, сабя и царско руно. Това е 
отпразнувано, като Осман е посрещнат от цялото си семейство и пър-
венците, а той: „Осман вдигнал майка си на крака и самият той стоял 
прав докато биел тъпана“. Тази церемония се превръща в традиция за 
наследниците му. Майката споделя радостта от победите на сина си и 
така е неразделна част от тях, дори и когато името ѝ остава неизвестно5.

4 Осман бей. Турците и техните жени. Султанът и неговият харем. София, 1992,  
с. 168 (Osman bey. Turtsite i tehnite jeni. Sultanat i negoviyat harem. Sofia, 1992, s. 168).

5 Нешри, М. Огледало на света. София, 1984, с. 4 (Neshri, M. Ogledalo na sveta. 
Sofia, 1984, s. 4).
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Всъщност в тези първи години от създаването на държавата власт-
та принадлежи не само на водача, в случая Осман, а на цялото семейство. 
Всички активно участват в походите и между тях се разпределят заво-
юваните земи и богатства. Когато става дума за наследство, се събира 
цялото семейство. Султаните от Осман I (края на XIII в.) до Сюлейман I 
(XVI в.) са постоянно ангажирани във военни походи, с цел разширява-
не и утвърждаване на държавата. Държавните дела се решават по-често 
в движение на бойното поле, а не в двореца. Харемът остава изолиран 
от политическия живот и не се споменава за негова намеса, каквато ще 
е факт в по-късни времена. Грижите за него са оставени изцяло в ръцете 
на Валиде-султан. Със засилване мощта на държавата и султанската 
власт се засилва и властта на султанската майка. Всяко сътресение в 
държавата е изпитание за нея и харема6.

Всъщност пътят, който трябва да измине една жена до позицията 
на Валиде-султан е дълъг и не толкова лесен. Всяка жена, част от харема 
на султана, в случай че му роди син, има шанс един ден да бъде Валиде- 
султан. Но раждайки синове, и то често повече от един, все още нищо 
не гарантира. Първо тези синове трябва да бъдат запазени живи. Както 
в цялата империя, така и султанското семейство не е застраховано от 
различни болести, чума, пожари, които са чести явления за това време. 
Случва се за кратко време майка, дори и с много деца, да се окаже без 
нито едно. Така основна грижа за жените в харема е отглеждането и 
възпитанието на децата на султана. Целта на всяка жена от султанския 
харем е да спечели и задържи вниманието на султана. След като му роди 
деца целта ѝ става много по висока. Майката живее с надеждата един 
ден някой от синовете ѝ да е султан, а дъщерите ѝ да бъдат омъжени 
за мъже от подходяща партия. Често цената, която трябва да плати 
Валиде-султан за своята силна първа позиция, се оказва много висока. 
През цялото време от управлението на династията има многобройни 
междуособици за престола между принцовете-наследници. Сблъсъците 
завършват с братоубийства. През 1478 г. Мехмед II издава чудовищен 
по своята жестокост закон, според който всеки нов султан има право да 
премахне съперниците си. Законът е чудовищен не толкова със самото 
деяние – братоубийството, защото такова съществува във всички импе-
рии, а с това, че официално го легализира. Той е изпитание и за майките 
на принцовете. Ако синът на една майка не е новия султан, то съдбата  

6 Имбър, К. Османската империя 1300 – 1481. С., 2000, с. 37 (Imbar, K. 
Osmanskata imperiya 1300 – 1481. S., 2000, s. 37).
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му е само една – смърт. Жените в Османската династия са защитени от 
подобна участ, тъй като престолонаследието не може да премине по ли-
ния на съпругата или към дъщеря на султана. Жените стават жертва на 
насилствена смърт, само вследствие на интриги или различни интереси, 
но това не застрашава пряко трона7.

До края на XVI в. щом станат на 8 години принцовете са прехвър-
ляни от харема в селямлъка, където прекарват още няколко години. Те 
запазват чрез своите майки връзки с харема, дори когато са в мъжкото 
отделение. След като пораснат и са на години да участват активно в 
живота на държавата, те преминават на служба, като управители на 
провинции. Така е до времето на Мурад III, чиито син Мехмед III е 
последният принц-управител. В провинцията, която управлява прин-
цът създава своя администрация, умалено копие на тази в столицата. 
Обикновено с него заминава и майка му, която продължава отблизо да 
се грижи за сина си и харема му. Така жената като съпруга, се отдале-
чава от съпруга си – действащия султан, но запазва по важната си роля 
на майка. Братоубийството намалява опасността от граждански войни, 
но не отслабва образуването на фракции, борещи се именно техният 
претендент да заеме престола. Неяснотата кой ще е следващият султан 
води до ожесточена конкуренция между жените в харема в името на 
престолонаследниците.

През 1617 г. братоубийствения закон е отменен и заменен с ново 
правило. Според него султанският трон се заема от най-възрастния 
жив член на Османската династия. Останалите претенденти за трона 
се държат в „кафез“8. В него те живеят в уединение и са изолирани от 
външния свят. Нямат право да имат семейство и деца. При тези нови 
условия след 8-та си година принцовете са прибирани в мъжкото отде-
ление, а след това в кафеза. Ако при смърт на действащия султан са все 
още малки, придружават своите майки в стария дворец докато навършат 
необходимата възраст за кафеза. При тази нова система още повече се 
засилва съперничеството на жените в харема, защото дори и в изолация 
престолонаследниците са все пак живи. За всеки има надежда да заеме 
престола. Братоубийствата по време на кафеза също не спират. С малки 
изключения, най-вече когато претендентите са от една и съща майка.

7 Садулов, А. История на Османската империя XIV – XX в. Велико Търново, 
2000, с. 44 (Sadulov, A. Istoriya na Osmanskata imperiya XIV – XX v. Veliko Tarnovo, 2000, 
s. 44).

8 Кафез – специални помещения в двореца, където в пълна изолация и стерилен 
харем живеят престолонаследниците.
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Способностите на владетеля имат важно значение за функцио-
нирането на държавата. Но тази отговорност става все по-голяма и за 
нея трябват изключителни личности. Оказва се, че системата на кафеза 
не е в състояние да осигури такава. Вече няма принцове-управители и 
новите султани нямат необходимата подготовка за държавните дела. За 
емайки престола, те рядко напускат двореца, не участват във военните 
походи и прекарват времето си най-вече в харема. Постепенно нараства 
ролята на служителите най-близо до владетеля.9

Засилва се влиянието и властта на вътрешните служби-ендеруна в 
лицето на жените и евнусите. Жените придобиват все по-голяма власт 
и влияние над султаните. Всъщност те през цялото време разполагат с 
такава, но едва тогава тя става видима. Интригите от харема все по-чес-
то излизат извън стените му. За постигане на своите цели жените търсят 
съдействие и от външните служби – в лицето на везири и войската. През 
XVII в. поредица от малолетни султани довежда до необходимостта от 
някаква практическа форма на регентство. Такава институция е чужда за 
характера на османската власт и не намира почва в нея. Тук разбирането 
е, че управлението е на силния. Ако султанът е негоден да управлява, 
той не управлява. По това време центърът на властта окончателно пре-
минава от султана в ръцете на везирите и харема. Това довежда до много 
интриги и сблъсък на различни интереси. В този период още по-силно 
изпъква личността на Валиде-султан. Tова е период, наречен „султанат 
на жените “. Време, когато султанските майки чрез задкулисна политика 
ръководят държавните дела. Всъщност влиянието на Валиде нараства 
още по времето на Мурад III (1574 – 1595) и Мехмед III (1595 – 1603). 
Мурад III прекарва годините си мързеливо под грижите на майка си, а 
и е без опит в държавните дела. Затова взема и крайни решения като: 
да бъдат избити всички евреи и християни в Истанбул. Те са спасени 
със злато, което е дадено на султанската майка и на агата на еничарите. 
Всъщност фактическото управление на империята е в ръцете на вели-
кия везир Мехмед паша Соколлу. Срещу него са насочени интригите на 
султанската майка и султанската съпруга, които завършват с неговото 
убийство. Тези две жени управляват всичко и всеки, който иска да е 
фаворит на Портата. Така всеки трябва да се съобразява с тях или поне 
да не им е противник10.

9 Алдерсън, А. Османската династия, с. 60 (Aldersan, A. Osmanskata dinastiyа, 
s. 60).

10 Димитров, Б. Венециански документи за Българската история през 
XVI – XVII в. София, 1994, с. 113 (Мафео Вернер 1586) (Dimitrov, B. Venetsianski 
dokumenti za Bulgarskata istoriya prez XVI – XVII v. Sofia, 1994, s. 113. (Mafeo Verner 1586).
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Мехмед III оставя властта в ръцете на майка си Сафийе и за осем 
години тя сменя 11 велики везира. Въпреки че великият везир е вторият 
по власт мъж в държавата и наместник на султана, той все по-често 
трябва да се съобразява с настроенията в харема. Едва при следващия 
султан Ахмед I настъпва известна стабилност при везирската длъжност, 
като няма такива чести смени11.

Жените се намесват и при престолонаследието в преследване на 
своите лични интереси. На сцената по времето на следващите султани 
излизат две силни жени: Кьосем Махпейкер – майка на султаните Мурад 
IV и Ибрахим и Хатидже Турхан – майка на Мехмед IV. След смъртта 
на Ахмед I той трябва да бъде наследен от сина си Осман. Под предлог, 
че възрастта на Осман е малка, Кьосем Махпейкер, една от съпругите 
на Ахмед I, успява да издейства на престола да застане брата на Ахмед 
I – Мустафа. Всъщност Осман е на 13 години, а неговият баща е заел 
престола, когато е бил почти на същата възраст. Така възрастта не може 
да е сериозна пречка пред Осман за престола. В същото време за Муста-
фа се знае, че е душевно болен и не може да има наследници. Само така 
Кьосем един ден може да види някой от синовете си на престола, които, 
ако властта се поеме от Осман, могат да бъдат унищожени. С помощта 
на агата на еничарите и улемите тя предизвиква официална промяна в 
закона за унаследяване на трона. Приема се старата източна традиция 
на трона да застане най-възрастния мъж от династията12.

Така с нейна помощ и нейното влияние Мустафа I (1617) заема 
престола, но се задържа само няколко месеца. Осман все пак идва на 
власт, като първо отстранява Кьосем. В опитите си да стабилизира стра-
ната Осман II ограничава влиянието на улемите и решава да тюрцизира 
армията, но това предизвиква бунт сред еничарите, които го свалят и 
екзекутират. За първи път султан става жертва на бунт. Отново е върнат 
Мустафа I, което е поредната победа за Кьосем и харема. Но още по-
голям е техният триумф, когато Мустафа I не се задържа дълго и най-
после трона е освободен за синовете на Кьосем Махпейкер. За султан 
е обявен сина ѝ Мурад IV само на 11 години. Султанската майка, силна 
и властна личност, ръководи държавните дела в продължение на 10 го-
дини. Най-често тя действа според настроенията си или според обсто-

11 Димитров, Б. Венециански документи, с. 94 (Анонимен сътрудник на Якопо 
Соранцо 1581 г.) (Dimitrov, B. Venetsianski dokumenti, s. 94 (Anonimen satrudnik na 
Yukopo Sorantso 1581).

12 Владетели на Османската империя. София, 2003, с. 57 (Vladeteli na 
Osmanskata imperiya. Sofia, 2003, s. 57).
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ятелствата. Харемът се оказва господстваща политическа сила. Но той 
не е в състояние да спре упадъка на страната и да осигури необходимото 
уважение към властта. През това време Мурад IV следи събитията в 
империята и се учи. Вече навършил 20 години, той поема управлението 
и успява временно да стабилизира страната. Властта, с която разполага 
Кьосем Махпейкер си има висока цена. По време на управлението си 
Мурад IV заповядва да бъдат убити трима от родните му братя, нейни 
синове, и оставя жив само най-малкия Ибрахим13.

Нещо повече, през 1640 г. на смъртния си одър, Мурад IV прави 
опит за династическо самоубийство, като иска смъртта и на последния 
си брат и единствения жив мъж от династията. Само навременната 
намеса на майка им Кьосем Махпейкер, спасява династията от пълно 
унищожаване. Новият султан е Ибрахим I (1640 – 1648 г.). Той има пси-
хически проблеми и става известен с прозвището си Дели (Лудия). Дъл-
гите години прекарани в кафеза в пълна изолация и постоянен страх, че 
ще бъде екзекутиран, както братята си, го превръщат в непълноценен 
и болен човек, а от там и в слаб владетел. Така властта продължава да 
бъде в ръцете на майка му Кьосем Махпейкер. Загрижена дали синът ѝ 
ще остави потомство, тя пълни харема с изкусителни жени. За султана 
плътските удоволствия стават основно занимание и напълно забравя 
своите задължения на владетел, което довежда до неговото насилствено 
сваляне и екзекутиране14.

За нов владетел е обявен сина му – Мехмед IV (1648 – 1687 г.). Кьо-
сем Махпейкер, която е силна личност вече при четирима султани, е 
свикнала с властта и няма никакво намерение да се оттегли. Повече от 
три десетилетия тя ръководи харема и продължава да е силна фигура и 
при внука си Мехмед IV. Но вече властта ѝ е оспорвана от майката на 
султана Хатидже Турхан. Образуват се групи около майката и бабата и 
сблъсъкът е неизбежен. Двете жени са силни и властни и в своята борба 
търсят съдействието и на войската. Залогът е много висок, майката на 
Мехмед IV се страхува за живота на сина си, знаейки, че бабата плани-
ра заговор за неговото убийство и поддържа тайни връзки с еничарите. 
Заговорът е разкрит, а Кьосем Махпейкер е удушена в покоите си, но с 
това не се решават проблемите в двореца15.

13 Алдерсън, А. Османската династия, с. 23 (Aldersan, A. Osmanskata dinastiya, 
s. 23).

14 Владетели на Османската империя, с. 63 (Vladeteli na Osmanskata imperiya, 
s. 63).

15 Садулов, А. История на Османската империя, с. 103 (Sadulov, A. Istoriya na 
Osmanskata imperiya, s. 103).
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Така, както по времето на Ибрахим I управлява майка му, и но-
вият султан Мехмед IV също се съветва главно с майка си и евнусите. 
В харема се провеждат тайни съвещания. Там се издават заповеди за 
назначения и уволнения. Подкупите за държавни служби стават нещо 
естествено. И тъй като никой не знае за колко време ще е на власт, бърза 
да натрупа богатство преди да бъде сменен. Тази слабост на централна-
та власт и закъснелите възнаграждения предизвикват недоволство сред 
войската и нейната намеса. В столицата избухва еничарско въстание, 
което е трудно овладяно и обстановката остава напрегната. Хатидже 
Турхан разбира, че начело на администрацията трябва да застане човек с 
желязна ръка. Така на поста велик везир е назначен Мехмед Кьопрюлю, 
който въпреки своите 75 години успява да стабилизира страната16.

Централната власт е в криза, както и самата държава, която вече не 
се развива така динамично и няма нови завоевания. Това е времето на 
султани, които не воюват и стоят през повечето време в двореца. Това 
прави нормално те да изпаднат под силното влияние на харема. Липсата 
на военни походи създава недоволство сред войската. Земите са същите, 
а управляващите и техните приближени все повече. Хазната е празна и 
се пълни основно чрез конфискации. Средствата, които се събират от 
данъци не могат да покрият разходите. Въпреки временната стабили-
зация пред следващите султани остава тежката задача да спрат упадъка 
на империята.

Следващите султани идват на власт в зряла възраст, след като са 
прекарали по-голяма част от живота си в кафеза. Те не успяват да се 
справят с тежката задача да изведат страната от кризата. Вероятно дъл-
гата изолация и последвалата я неограничена власт, която им се предос-
тавя, са обяснение за някои техни странности. Харемът вече не участва 
така явно и активно в държавните дела, както по времето на Кьосем и 
Хатидже Турхан. Но султанските майки продължават да са винаги до 
синовете си и да отстояват техните интереси.

Ахмед III (1703 – 1730 г.) иска да управлява в мир и се отдава на 
жените, птиците и цветята. Това е времето наречено „епоха на лалетата“. 
Султанът е изцяло под влияние на постиженията на западните държави 
и техния начин на живот. Известен остава с многобройните си жени 

16 Рико, П. Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката църк-
ва XVII в. София, 1988, с. 40 (Riko, P. Segashnoto sastoyanie na Osmanskata imperiya i na 
gratskata tsarkva XVII v. Sofia, 1988, s. 40).
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и деца. Многобройни сватбени тържества и обрязвания на принцове, 
съпътстват цялото му управление17.

Осман III (1754 – 1757 г.) е пълна противоположност на Ахмед. Той 
мрази светският живот и жените. Обувките му са подковани с налчета, 
така че жените, които чуят стъпките му да бягат надалеч. През трите 
дни в седмицата, когато султана обикаля из столицата, на жените им е 
забранено да излизат от домовете си18.

При Селим III (1789 – 1807 г.), който е добре образован и е из-
вестен с желанието си за реформи, отново се говори за влияние на 
харема. Спряга се името на жена от харема Накшидил, която влияе на 
султана за отваряне на империята към запада. Тя е майка на Махмуд II 
(1808 – 1839 г.)19.

Абдулазис (1861 – 1876 г.) е свален след заговор и отведен с майка 
си и други членове на семейството в стария дворец. Там той прекарва 
времето си в молитви, четене на Корана и разговори единствено с майка 
си. Няколко дни след отстраняването му от престола е убит20.

Доведеният на престола на негово място чрез заговор – Мурад V 
(1876 г.), е предаден на заговорниците от майка си с думите: „Поверя-
вам сина си най-напред на Аллах, а след това на теб“. Новият султан 
Мурад V управлявал само 93 дни, защото е психично болен. Империята 
е в криза, а султанът не е в състояние да я управлява и е детрониран в 
полза на брат си – Абдулхамид II. Сваленият султан заедно с майка си 
е отведен в двореца „Чираган“. Майката на Мурад V остава до сина си 
и търси поддръжници за неговото възстановяване. Организиран е нов 
заговор, при който тя посреща заговорниците с думите: „Откога чакаме 
този час!“, но заговорът завършва без успех21.

17 Владетели на Османската империя, с. 78 (Vladeteli na Osmanskata imperiya, 
s. 78).

18 Владетели на Османската империя, с. 81 (Vladeteli na Osmanskata imperiya, s. 
81); Симеонова, Т. Династическите бракове в Османската империя. – В: Съвременната 
история: времена, реалности, промени. Велико Търново, 2009, с. 274 (Simeonova, T. 
Dinasticheskite brakove v Osmanskata imperiya. – V: Savremennata istoriya: vremena, real 
nosti, promeni. Veliko Tarnovo, 2009, s. 274).

19 Мантран, Р. История на Османската империя, с. 286 (Mantran, R. Istoriya 
na Osmanskata imperiya, s. 286); Петров, Д. Църковното дело в град Разград през епо-
хата на османското владичество XV – XIX в. – Историкии. Велико Търново, 2018,  
с. 345 (Perov, D. Tsarkovnoto delo v grad Razgrad prez epohata na osmanskoto vladichestvo 
XV – XIX v. – Istorikii. Veliko Tarnovo, 2018, s. 345).

20 Шишманов, Д. Зад Високата порта. София, 1994, с. 81 (Shishmanov, D. 
Zad Visokata porta. Sofia, 1994, s. 81).

21 Шишманов, Д. Зад Високата порта, с. 79 (Shishmanov, D. Zad Visokata porta, 
s. 79).
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Всъщност през цялото съществуване на империята много майки 
чакат „своя час“, но много малко от тях имат честта да носят титлата Ва-
лиде-султан. Тя освен власт и величие носи много отговорности и често 
страдания. Животът им е тясно обвързан със съдбата на синовете им 
и на империята. От своя страна, султаните се отнасят с необходимото 
уважение и почит към своите майки. И по никакъв начин не се проти-
вопоставят на тяхната първа позиция в харема. С това още повече нара-
ства авторитета и властта на Валиде-султан. Докато държавниците като 
велики везири, висши представители на улема, аги на еничарите, често 
губят поста си и живота си по нареждане на султана, то няма случай 
Валиде-султан да е отстранена по какъвто и да е повод. Показателни за 
уважението към нея са и други титли, който ѝ се дават: „мехд-и уляйа-и 
салтанат“ – „люлка на великия султан“, „седеф-и дюрр-и хиляфет“ – 
„мида на перлата на халифа“. В случай на смърт на султанската майка 
се извършват тържествени погребални церемонии. Тя е погребвана в 
гробниците на Османската династия.

Израз на уважението на султаните към своите майки стават вну-
шителни архитектурни паметници, като: джамията построена от Ахмед 
III в памет на майка му в квартала Юскюдар; чешма в Истанбул издиг-
ната по поръчка на Махмуд I в памет на майка му Салиха Султан22.

Както във всяка държава, израз на силата и властта на владете-
ля са величествените церемонии, които онагледяват неговата мощ. 
Така и в Османската империя се провеждат редица церемонии, които 
демонстрират на поданиците абсолютната власт и величие на султана. 
Колкото по-силна и могъща е империята, толкова по-пищни, богати и 
дългопродължаващи са те. Всеки султан при възкачването си на прес-
тола преминава през специална церемония „Биат“ (клетва за вярност, 
която висшите държавници, улеми и военначалници полагат пред новия 
султан).

След церемонията по възкачване на престола на новия султан, 
от времето на Мурад III е въведена още една грандиозна церемония, а 
именно преминаването на майката на султана от „Ески сарай“ до „Топ- 
капъ сарай“. В нея участват всички светски и религиозни сановници. 
Те предварително са известени за датата на церемонията. Сутринта в 
деня на церемонията процесията тръгва от „Ески сарай“, като по пътя 
си спира за момент при всеки еничарски пост, където командирът на 

22 Алдерсън, А. Османската династия, 130 – 131 (Aldersan, A. Osmanskata 
dinastiya, 130 – 131).
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еничарите целува земята, поздравява Валиде-султан и ѝ поднася своя 
дар. От своя страна, султанската майка също раздава подаръци, а докато 
процесията пътува, се разпръскват дребни монети. Така тя стига пред 
двореца „Топкапъ сарай“, където я посреща главният пазач и подчине-
ните му. Влизайки вътре в двореца, Валиде-султан е очаквана и лично 
от султана. Той се приближава, вървейки бавно и величествено, поздра-
вява майка си с три теманета (поздрав с дясната ръка, с която се допира 
устата и челото), целува ръката ѝ, подадена през прозореца на каретата, 
а всички присъстващи бурно аплодират. Влизайки във вътрешната част 
на двореца, шествието приключва. На следващия ден Валиде-султан 
изпраща специални дарове на великия везир, вторият по власт след 
султана мъж.

С настаняването си в харема майката на султана става най-почита-
ната и уважавана жена в държавата. Тя получава заплата от държавната 
хазна, размерът на която е показателен за йерархията в харема и първата 
позиция на султанската майка. След времето на Сюлейман I по 2000 
акчета на ден се полагат на Валиде-султан, а по времето на Мехмед III 
се достига до 3000 акчета23.

Освен всички почести султанската майка получава вакъфи (фео-
дални владения), приходите от които също са за нея. Много показателни 
са и списъците с данъците на Влахия и Молдова, където в отделен па-
раграф са средства за Валиде-султан след тези, предназначени за сул-
тана. Майките на султаните се занимават и с благотворителна дейност. 
Тя се изразява най-често в строежи на обществени сгради и тяхната 
поддръжка. За управлението на всички тези доходи и разходи както на 
Валиде-султан, така и на целия харем, има специално назначен човек на 
длъжност „Валиде-киясси“.

Валиде-султан е част от всички важни събития и активно участ-
ва в тях. Когато се ражда дете на султана, се организира „шествие на 
люлката“. Това е процесия, преминаваща от „Ески сарай“ до „Топкапъ 
сарай“, при която се пренася: люлка, юрган и сърмено покривало за 
люлката на детето на султана, подготвени от султанската майка. Един 
ден преди шествието се изпращат покани на всички, които ще участват 
в церемонията. Шествието започва от „Ески сарай“ с тържествено из-
насяне на предметите. Минава по всички главни улици, преди да стигне 
в двореца. Множеството хора по улиците на Истанбул аплодират това 

23 Осман бей. Турците и техните жени. Султанът и неговият харем, с. 199 
(Osman bey. Turtsite i tehnite jeni. Sultanat i negoviyat harem, s. 199).
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шествие и пожелават дълъг живот. Шествието завършва пред вратите 
на харема, откъдето евнусите поемат предметите и ги предават на съот-
ветната майка на детето. По-късно всички участници в церемонията са 
дарявани според ранга си24.

Същото такова пищно шествие се организира няколко дни по-къс-
но от великия везир и отново люлка, юрган и покривало се пренасят по 
същия път до двореца и се внасят в харема, където в стаята на майката 
ги посреща лично Валиде-султан. Тя е заобиколена от жените на висши-
те сановници, поканени специално за случая. Султанската майка хвърля 
шепа злато върху люлката, а другите я следват. Акушерката слага детето 
в люлката и го залюлява три пъти, след това го взема, а в люлката пока-
нените жени оставят своите дарове. Често поканените остават няколко 
дни, като гости на султанската майка. Естествено, поканените получа-
ват също подаръци.

Друга важна за султанското семейство е церемонията по обряз-
ването на някой принц. Два дни преди събитието той се разхожда три-
умфално из града богато облечен, заобиколен от целия двор и видни 
държавни служители, както и самият велик везир. Всички са с отлични 
коне, с богата амуниция: покривало избродирано със злато, сребро и 
перли; юздите от сребро или позлатени; поводите украсени с камъни 
и перли. Около тях върви голяма тълпа пеейки, танцувайки, викайки. 
Огромно количество роби носят платформи, върху които под формата 
на пирамида са поставени дървени фигури и цветя, плодове от восък и 
цветна хартия, характерни за всички празненства в столицата. Шестви 
ето завършва пред шатри, в които се разполага султанското семейство, 
за да гледа тържествата. Подаръците са задължителни. Празненствата 
започват при новолуние и продължават много дни. От всички краища 
на империята идват хора, умеещи различни неща за развлечения и удо-
волствия. Лекарят, извършващ процедурата по обрязването, получава 
щедро заплащане за своята работа от Валиде-султан в голям сребърен 
съд25.

Едно от най-честите изследвания на специалисти е върху произ-
хода на майките на султаните. Особен интерес представлява факта, че 
те най-често нямат тюрски произход. Това по никакъв начин не прави 
династията по-слаба или застрашена от други претенденти за трона.

24 Карахасан-Чънар, И. Османските потайности. Харемът, с. 40 (Karahasan – 
Chanar, I. Osmanskite potainosti. Haremat, s. 40).

25 Английски пътеписи за Балканите XVI – XVII в. София, 1987, с. 216 (Angliyski 
patepisi za Balkanite XVI – XVII v. Sofia, 1987, s. 216).
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Разглеждайки народността на майките на султаните, доколкото 
той е известен дори и когато не е на сто процента потвърден, можем да 
разграничим три периода с доминиращ произход.

Първият – от основаването на държавата до времето на Селим I, 
през който преобладава тюрския произход.

Вторият – след Селим I до Селим III, през който майките са повече 
с европейски произход.

Третият период – от Селим III до края на империята, през който 
майките са предимно с кавказки произход26.

Проследявайки развитието на държавата и утвърждаването ѝ като 
империя, обяснява тази странна смесица от народности на жените в 
османската династия. При владетелите от първия период, създаващи и 
разширяващи държавата, е нормално да се заложи на тюркския елемент. 
Първоначално връзки с местните тюркски племена гарантират устано-
вяването на османците в земите на Мала Азия. Наличието на гъркини 
(византийки) също е неизбежно от гледна точка, че в определен момент 
това е другата основна сила в района. С окончателното установяване и 
утвърждаване на османците в Европа прави нормално присъствието в 
султанските хареми на жени от европейски произход27. При постоянно 
воюващите султани народността и имената на жените в харема им са 
историята на техните военни завоевания. Постепенно във времето, ко-
гато империята е вече твърде силна, в харемите на султаните присъстват 
главно робини и техният произход е без всякакво значение.

Показателно за това е, че през третия период след Селим III, който 
като време е най-близо до настоящето, има много майки на султани, 
за които не е установен произходът им, за разлика от майките още на 
първите султани. Преобладаващият кавказки елемент по това време се 
обяснява с робските пазари и каква стока се предлага на тях, а не на 
основата на някакви предпочитания. От момента, в който вече няма 
новозавоювани територии е спрян притока на големи тълпи хора, взети 
в робство. Единствените страни, които продължават да осигуряват на 
империята роби са Грузия, Кавказ и Африка. Красивите робини стават 
все по-голяма рядкост и все по-скъпи. В столицата на империята са при-

26 Алдерсън, А. Османската династия, с. 101 (Aldersan, A. Osmanskata dinas-
tiya, s. 101).

27 Бъкстон, А. Европейките султанки на Османската империя. София, 2018,  
с. 52 (Bakston, A. Evropeykite sultanki na Osmanskata imperiya. Sofia, 2018, s. 52)
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нудени все по-малко да обръщат внимание на качеството и произхода на 
робите. Това с пълна сила важи и за султанският харем28.

В крайна сметка, майчинството в харема си остава една своеобраз-
на лотария, влияеща се по-скоро от случайността, отколкото от някаква 
закономерност. Османската е династията в политически смисъл, а не 
в народностен. Така без значение на произхода, всички владетели са 
служители на османската държава и са възпитавани като потомци на 
техните майки.

28 Първев, И. Османското в османската династия. – История, 3, 1995, с. 48 
(Parvev, I. Osmanskoto v osmanskata dinastiya. – Istoriya, 3, s. 48).

Жените в семейството на султана – мит и реалност
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МАРИЯ БРЪЧКОВА (1889 – 1970) –  
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОЖКА

Жоржета Назърска

MARIA BRITSCHKOFF (1889 – 1970) – THE FIRST 
BULGARIAN WOMAN ARCHEOLOGIST

Georgeta Nazarska

The article is a historical reconstruction of the life and professional career of the first 
Bulgarian professional woman archaeologist Maria Britschkoff (1889 – 1970), who had been 
working at the National Archaeological Museum in Sofia and the German Archaeolog- ical 
Institute in Rome in the period 1919 – 1970.

Увод
Мария Бръчкова е първата жена, назначена през 1919 г. на научна 

длъжност в Народния археологически музей (НАМ)1. Едва след нея в 
институцията започват работа като асистенти Вера Иванова-Мавроди-
нова (1922), Лала Барзова (1924), Елена Капчева (1935) и Иванка Акра-
бова-Жандова (1937)2. Бръчкова е първопроходничка и по отношение 
наемането на български жени учени в чуждестранни научни институ-
ции3. Макар и краткотрайна, нейната кариера в Германския научен 

1 Вж. Назърска, Ж. Археоложката Мария Бръчкова. – Homo Sciens, 6, 2012, 
15 – 16 (Vzh. Nazarska, G. Arkheolozhkata Mariya Brachkova. – Homo Sciens, 6, 2012, 
15 – 16).

2 За тяхната работа вж. Назърска, Ж. Историята като професия на българските 
жени, 1879 – 50-те год. на XX в. – История, 2 – 3, 2005, 42 – 64; Назърска, Ж. Музеят 
като сцена, музеят като арена. Биографични щрихи към преустройството на български-
те музеи (средата на 40-те – средата на 50-те години). – Тр.СВУБИТ, 5, 2006, 453 – 463. 
(Za tyahnata rabota vzh. Nazarska, G. Istoriata kato profesia na bulgarskite zheni, 1879 –  
50-te god. na XX v. – Istoria, 2 – 3, 2005. 42 – 64; Nazarska, G. Muzeyat kato stsena, muzeyat 
kato arena. Biografichni shtrikhi kam preustroĭstvoto na bulgarskite muzei (sredata na 40-te – 
sredata na 50-te godini). – Tr. SVUBIT, 5, 2006, 453 – 463).

3 Вж. Назърска, Ж. Университетска и научна кариера на българки в чужби-
на (1919 – 1944). – В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 
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институт в Рим ѝ създава широки контакти и възможности за изява в 
рамките на разнородни академични мрежи.

1. Формиране като учен
Семейни, родови и териториални мрежи. Мария Бръчкова 

(26.02.18894 – 29.04.1970) е родена в Русе. Баща ѝ Георги Станчов Бръч-
ков (1862 – 1938) е потомък на известен свищовски род5. Възпитаник на 
Николаевската гимназия, той е сред пионерите на модерния транспорт 
у нас: управлява жп гарите във Варна и Г. Оряховица, работи в Главна 
дирекция на железниците, пощите и пристанищата. Значима е общес-
твената му дейност на депутат от Демократическата партия, дългогоди-
шен читалищен деец, масон и член на Свищовската земляческа дружба 
в София6. От брака му с Евгения (? – 1890) – дъщеря на съратника на 
Левски Йованица Пишмишев от Турну Мъгурели, се раждат четири 
деца, които отглежда сам след смъртта ѝ7.

Първородният Светослав (1883 – 1930) заема важно място в живота 
на Мария – нейната неизменна духовна и финансова опора8. Неслучай-

1059 – 1069 (Vzh. Nazarska, G. Universitetska i nauchna kariera na bulgarki v chuzhbina 
(1919 – 1944). – In: Bulgaria v svetovnoto kulturno nasledstvo. Shumen, 2014, 1059 – 1069).

4 Приeмам тази година, записана в дипломата ѝ от СУ. Документите съдържат и 
други датировки, според мен неточни: 1890 г. на надгробието ѝ, 1893 г. в докторската ѝ 
дисертация, 1897 г. в паспорта ѝ, издаден от Българската легация в Рим (ЦДА, ф. 353к, 
оп. 1, а.е. 482, л. 138 – 146 (TSDA, f. 353k, op. 1, a.e. 482, l. 138 – 146), 1899 г. в няколко 
международни енциклопедии.

5 За историята на рода вж. Стоянов, В., К. Гечева. Хроника на Бръчковия род. 
Русе, 2018 (Za istoriyata na roda vzh. Stoyanov, V., Gecheva, K. Hronika na Brachkoviya 
rod. Ruse, 2018).

6 Мир, № 11312, 08.04.1938; Общ отчет на 10-годишния живот и дейност на 
Свищовската дружба в София, 1925 – 1935. С., 1935, 9 – 11; Греков, М. Как ние ос-
вобождавахме България. 1. С., 1990, с. 124; Георгиев, В. Масонството в България. 
С., 1986, с. 131. (Mir, № 11312, 08.04.1938; Obsht otchet na 10-godishniya zhivot i 
deynost na Svishtovskata druzhba v Sofia, 1925 – 1935. S., 1935, 9 – 11; Grekov, M. Kak nie 
osvobozhdavahme Bulgaria. 1. S., 1990, s. 124; Georgiev, V. Masonstvoto v Bulgaria. S., 
1986, s. 131).

7 Бръчкова, М. Родословие с биографични сведения, ръкопис, 14.01.1960. – В: 
Личен архив на Веселин Стоянов, Габрово, 1960 (Brachkova, M. Rodoslovie s biografichni 
svedeniya, rakopis, 14.01.1960. – In: Private archive of Veselin Stoyanov, Gabrovo, 1960). 
Благодаря на Веселин Стоянов за предоставената информация; Разговор с Анастас 
Кюприбашиев, 11.07.2014. – В: Личен архив на Ж. Назърска, 2014. (Razgovor s Anastas 
Kyupribashiev, 11.07.2014. – V: Lichen arhiv na Zh. Nazarska, 2014). Благодаря на Катя 
Гечева и Веселин Стоянов за осъществената с тяхно посредничество среща с вече по-
койния им родственик.

8 Светослав завършва Кадетски корпус в Москва (1891), Михайловското арти-
лерийско училище и Михайловската артилерийска академия в Петербург (1904, 1912). 
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но тя преживява травматично ранната му насилствена смърт. Връзката 
с по-малката ѝ сестра – Райна (1890/1891 – 1972), е почти прекъсната в 
детството, но от средата на 20-те години двете изграждат отношения на 
дълбоко доверие9.

През 1906 г. Георги Бръчков закупува собствен дом на ул. „Шип-
ка“ 9 в София, в съседство с къщите на професорите Ив. Шишманов 
и Пенчо Райков. През годините Шишманов – свищовлия и масон, и 
украинската му съпруга се превръщат в близки приятели на Бръчкови. 
Лидия Драгоманова е сред честите душеприказчици на Мария през ней-
ното следване в чужбина и от малцината събеседници при кратките ѝ 
завръщания в родината.

Важна роля в биографията на Мария заема семейството на ген. 
Пьотр Паренсов – съратник на баща ѝ отпреди Освобождението. С хо-
датайството му първородните деца са изпратени на учение в Русия, Све-
тослав се жени за негова близка, при Бръчкови търсят убежище емигри-

Служи в 4 Артилерийски полк (1904 – 1908), участва в обсадата на Одрин, сраженията 
при Чаталджа и на западния фронт [(Военни известия 113/16.10.1904; 64/24.06.1908; 
102/08.09.1912; Светослав Г. Бръчков. Некролог. – Мир, 9179, 02.1931. (Voenni izvesti ya 
113/16.10.1904; 64/24.06.1908; 102/08.09.1912; Svetoslav G. Brachkov. Nekrolog. – Mir, 
9179, 02.1931)]. Чрез брака си се сродява с дворянския род Философови, вкл. с А. П. 
Дягилева-Философова – лидерка на руското женско движение, и Д. А. Философов – член 
на Държавния съвет и министър на търговията, промишлеността и труда [Справочник 
на СПб. 1913, с. 76; (Spravochnik na SPb. 1913. s. 76); ЦГИА – СПб., ф. 19, о. 127, д. 
2986, кадр. 135 (TSGIA – SPb., f. 19, o. 127, d. 2986, kadr. 135)]. Участва в І Световна 
война в руската армия, през 20-те год. преминава на страната на болшевиките. Работи в 
Артилерийския комитет по оптика в Артилерийското управление на Щаба на Червената 
армия, изпращан на военни мисии в Берлин и Хага. Жертва на сталинския терор, осъ-
ден на смърт за вредителска контрареволюцина дейност Григорьев, С. Штаб – офицеры 
старой армии на службе в РККА https://eugend.livejournal.com/84305. html (Grigor’yev, 
S. Shtab – ofitsery staroy armii na sluzhbe v RKKA), https://eugend. livejournal.com/84305.
html; Тинченко, Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР, 1930 – 1931 гг., 2. М., 
1995. (Tinchenko, Ya. Yu. Golgofa russkogo ofitserstva v SSSR, 1930 – 1931 gg., 2. M., 1995); 
http://sovterror.ru/fact2898?searchqueryid=0&sign.

9 Второто дете Елена умира като бебе. Райна учи гимназия във Варна и София, 
следва естествена история в СУ. Омъжена за Неделчо Стефанов – агент на Обществената 
безопасност, и италианеца предприемач Гаетано Ренцо Карбоне. Живее в Болцано 
(Болцен) (Год. ДГ – Варна, 1905, 100; ДА – Варна, ф. 99к, оп. 1, а.е. 115, л. 8 – 17; а.е. 119 
л. 51, 146; НДА на НИНКН; ЦДА, ф. 1643к, оп. 1, а.е. 38, л. 1 – 2; ф. 324к, оп. 1, а.е.148, 
л. 158 – 159); Бръчкова, М. Родословие с биографични сведения, ръкопис, 14.01.1960. 
(God. DG – Varna, 1905, 100; DA – Varna, f. 99k, op. 1, a.e. 115, l. 8 – 17; a.e. 119, l. 51, 146; 
NDA na NINKN; TSDA, f. 1643k, op. 1, a.e. 38, l – 1 – 2; f. 324k, op. 1, a.e. 148, l. 158 – 159; 
Brachkova, M. Rodoslovie s biografichni svedeniya, rakopis, 14.01.1960).
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ралите след революцията съпруга и дъщеря на генерала. Съименничка 
на Мария, младата Паренсова става нейна съквартирантка и постоянна 
спътничка през 30 – 50-те години, като ѝ осигурява постоянен контакт с 
руската белоемигрантска колония10.

Образователни мрежи. Мария започва училище в България, но 
след 1897 г. с посредничеството на ген. Паренсов е записана в престиж-
ната киевска Фундуклеева гимназия (зав. 1906)11. Там, наред с общо-
образователната подготовка, се научава да свири на пиано, да рисува и 
пише калиграфски, учи езици12. През годините тя целенасочено развива 
полиглотската си дарба до съвършено владеене на руски, немски, итали-
ански, старогръцки, латински и староеврейски и боравене с египетски 
йероглифи, за да може да улесни професионалните си занимания.

Мария следва история и география в Софийския университет13, 
където споделя свободното си време предимно с малкото си състу-
дентки14. Сериозен отпечатък върху мисленето и професионалните ѝ 
умения оставят преподавателите Гаврил Кацаров и Васил Златарски, с 
които поддържа писмовна връзка до края на живота им15. Най-вероятно 

10 ДА – София, ф. 1к, оп. 2, а.е. 302, 356; ЦДА, ф. 117к, оп. 8, а.е. 396. (DA – Sofia, 
f. 1k, op. 2, a.e. 302, 356; TSDA, f. 117k, op. 8, a.e. 396); Пчелинцева, Т. К., Бендерева, 
К. Д. съст. Руский некрополь в Софии. М., 2011: 254 (Pchelintseva, T. K., Bendereva, 
K. D. eds. Ruskiĭ nekropol’ v Sofii. Moscow, 2011: 254). Юлия и Мария Паренсови пра-
вят Бръчкова енориашка на руския храм „Св. Николай Чудотворец“ и я свързват със 
свещеник архим. Сергий – брат на архиеп. Серафим (Соболев). За храма тя предвижда 
крупно дарение в своето завещение от 1954 г.

11 През 1896 г. печели литературен конкурс на сп. „Младина“ (1896) (Грозданов, 
А. Хроника на литературните конкурси в България. С., 1996, с. 16. (Grozdanov, A. 
Hronika na literaturnite konkursi v Bulgaria. S., 1996, s. 16).

12 Бръчкова, М. Родословие с биографични сведения, ръкопис, 14.01.1960 
(Brachkova, M. Rodoslovie s biografichni svedeniya, rakopis, 14.01.1960); Разговор с 
Анастас Кюприбашиев, 11.07.2014 (Razgovor s Anastas Kyupribashiev, 11.07.2014).

13 Според семейните разкази по археологията я увлича първия ѝ братовчед и 
връстник Стефан Бръчков (1889 – 1976) – учител и директор на гимназията в Перник 
(1924 – 1934), литературен критик и археолог.

14 София Оджакова е дъщеря на Петър Оджаков – печатар, преводач и съдия от 
Русе, Гена Тинтерова – на проф. Атанас Тинтеров от СУ. Пия Паскалева е учителка 
в прогимназиите в Б. Слатина и София и Пловдивската ДГ, Екатерина Джансъзова– 
Мутафова преподава в І Софийска ДГ и в Немското католическо училище „Санкта 
Мария“, Елена Доброволска-Вранска – в София.

15 ЦДА, ф. 1643к, оп. 1, а.е. 24, л. 1 – 3, 5 гр., 7, 9, 11; а.е. 38, л. 1, 2. (TSDA, f. 1643k, 
op. 1, a.e. 24, l. 1 – 3, 5 gr.,7, 9, 11; a.e. 38, l. 1, 2); НА – БАН, ф. 9к, оп. 1, а.е. 1639, л. 1 – 2; 
а.е. 2138, л. 1 – 2. (NA – BAN, f. 9k, op.1, a.e. 1639, l. 1 – 2; a.e. 2138, l. 1 – 2); Златарска- 
Тодорова, Креса. Баща ми Васил Златарски. София, 1975 (Zlatarska-Todorova, Kresa. 
Bashta mi Vasil Zlatarski. Sofia, 1975).
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първият я насочва към Античността, разпалва интереса ѝ към епиграф-
ските паметници, а след дипломирането ѝ през 1911 г. я мотивира да 
продължи образованието си16. През 1913 г. Мария напуска попрището 
на самарянка, което упражнява, както всички свои връстнички през 
Балканските войни, и се записва като слушателка в Хумболтовия уни-
верситет в Берлин. След началото на І Световна война обаче отпътува 
по молба на семейството си за Русия и се завръща в България17.

Обр. 1.

2. Научна кариера

Начални стъпки (1919 – 1923). През есента на 1919 г. Бръчкова 
е назначена за учителка в I Софийска ДГ, но по препоръка на проф. 
Шишманов и благосклонното съдействие на директора д-р Б. Филов е 
командирована в Народния археологически музей18.

16 Именно там той специализира (1901 – 1902) и е приет в Германския археоло 
гически институт (1922).

17 НА – БАН, ф. 11к, оп. 5, а.е. 351 л. 1 – 2 (NA – BAN, f. 11k, op. 5, a.e. 351 l. 1 – 2).
18 НА – БАН, ф. 11к, оп.5, а.е. 351, л. 1 – 3, 25 – 27. (NA – BAN, f. 11k, op. 5, a.e. 351, 

l.1 – 3, 25 – 27).

Мария Бръчкова (1889 – 1970) – първата българска археоложка



84

Обр. 2.

Първоначално младата специалистка е натоварена с обичайната за 
учителките помощна функция – описване на музейната библиотека, но 
още през есента на 1920 г. директорът ѝ възлага да проведе разкопки в 
Никополис ад Иструм. От това време датират първите ѝ значими научни 
публикации и дописки в художествената преса, както професионалното 
ѝ сътрудничество с уредниците Петър Мутафчиев (неин състудент) и 
Богдан Филов19. Според семейните разкази начинаещата учена се ин-

19 Научни публикации: Бръчкова 1919 – 1920, 1920, 1921, 1922, 1923. Бръчкова, 
М. Антични находки от Гюешево. – ИБАД, 1919 – 1920, с. 138 (Brachkova, M. Antichni 
nakhodki ot Gyueshevo. – IBAD, 1919 – 1920, s. 138); Бръчкова, М. Nikopolis ad Istrum. – 
Год. НМ, 1920, 71 – 78 (Brachkova, M. Nikopolis ad Istrum. – God. NM, 1920, 71 – 78); 
Бръчкова, М. Nikopolis ad Istrum (Nikup). – Год. НАМ – Пловдив, 1921, 71 – 74. 
(Brachkova, M. Nikopolis ad Istrum (Nikup). – God. NAM – Plovdiv, 1921, 71 – 74); 
Бръчкова, М. Месемврия и старата ѝ уредба според епиграфския материал. – Изв. 
БИД, V, 1922, 11 – 15. (Brachkova, M. Mesemvria i starata ĭ uredba spored epigrafskia 
material. – Izv. BID, V, 1922, 11 – 15); Britschkoff, M. Neue Inschriften aus Nicopolis ad 
Istrum. – Mitteilungen des DAI. Athenische Abteilung, 1923, 93 – 118. Дописки: Бръчкова, 
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тересува от останките на крепостта Кракра и се включва в подреждане 
новата експозиция на Варненския археологически музей. През 1919 г. 
Мария се записва в Българското историческо дружество, а 5 г. по-късно 
е предложена за една от първите членки на Българския археологически 
институт20.

В научния „център“. Научни мрежи в Германия (1924 – 1926). 
През април 1924 г. Бръчкова заминава за Берлин, където подготвя и 
защитава дисертацията си (1925)21. Задълбочаването в античната ис-
тория тя дължи на научния си ръководител проф. Герхард Роденвалд 
(1886 – 1945) – известен археолог, изкуствовед, дългогодишен ръко-
водител на Германския археологически институт (ГАИ, Deutsches 
Archäologisches Institut) – реномирана институция с филиали в Рим, 
Кайро, Истанбул, Мадрид, Багдад, Техеран и САЩ. Професорът под-
крепя научните ѝ търсения, вероятно я препоръчва на филиала на ГАИ – 
Рим и впоследствие редактира студията ѝ за раковината, отпечатана в 
„Известия на БАИ“22.

В Берлин Мария влиза в един своеобразен женски кръг от ар-
хеоложки – типична за епохата изява на солидарност срещу научния 
сексизъм и вече разпространена сред жените учени в природните науки. 
Участничките в тези неформални обединения обикновено са свързани с 
феминистки организации. Паметно е запознанството ѝ с д-р Татяна Вар-
шер (1880 – 1960) – представителка на руската белоемиграция, работеща 
заедно с проф. Михаил Ростовцев. Със стипендия на Международната 
федерация на университетските жени (МФУЖ) тя предприема първите 
разкопки на Помпей и сътрудничи на ГАИ – Рим. В кръга влизат също: 
проф. д-р Маргарете Бибер (1879 – 1978) – специалистка по гръцка 
пластика, помощничка на проф. Роденвалд и по-късно преподавателка 
в Гисенския университет, Маргарете Гючов (1871 – 1951) – сътруднич-
ка в Берлинския университет (1918 – 1937) и ГАИ – Рим (1912 – 1918, 
1925), проучвателка на римското и гръцкото изкуство, която през 1932 г.

М. Писмо от Берлин. – Развигор, 28, 16.07.1921; НА – БАН, ф. 56к, оп. 1, а.е. 207, л. 1 – 2 
(Dopiski: Brachkova, M. Pismo ot Berlin. – Razvigor, 28, 16.07.1921; NA – BAN, f. 56k, 
op. 1, a.e. 207, l. 1 – 2).

20 Бръчкова, М. Изв. БАИ, 1937: 11 – 12 (Brachkova, M. Izv. BAI, 1937: 11 – 12).
21 Britschkoff, M. Über Freiheitserteilungen an die Griechen durch auswärtige 

Machthaber. Diss. Berlin. 1926, 77 р.; НА – БАН, ф. 11к, оп. 5, а.е. 351, л. 8 – 9, 12 (NA – 
BAN, f. 11k, op. 5, a.e. 351, l. 8 – 9, 12).

22 Срв. Назърска, Ж., Историята като професия на българските жени, 2005. (Srv. 
Nazarska, G. Istoriata kato profesia na bulgarskite zheni, 2005). Негови студентки по-къс-
но са също Татяна Силяновска и Цветана Момчилова.
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ще посвети на Бръчкова със сърдечно приятелство своята книга „Eine 
reliefplatte aus der katakombe des Praetextatus“, д-р Юлия Браун-Фогел-
щайн (1883 – 1971) – експертка по гръцко изкуство, и д-р Елизабет Яс-
тров (1890 – 1981) – асистентка в ГАИ – Рим (1925 – 1929), стипенди антка 
на МФУЖ, извършваща разкопки в Италия и Гърция23.

Научни мрежи в Италия (1926 – 1940). През април 1926 г. Бръч-
кова заминава за Рим. Възможно е тя да има благословията на проф. 
Роденвалд във връзка с откриването на Римския филиал на ГАИ, но 
със сигурност следва и преместилите се там Варшер, Гючов и Ястров. 
Показателно е, че по това време Мария влиза в редовете на клона на 
МФУЖ – Дружеството на българките с висше образование, което ѝ под-
сигурява радушния прием на италианските феминистки24. През първите 
две години тя живее в общежитие на ИМКА – Световната младежка 
женска християнска асоциация, а след това – в евтин хотел, близо до 
Ватикана25.

На първо време (1927 – 1930) Бръчкова си намира работа като до-
броволка в римското археологическо сдружение „Магна Греция“ (Societa 
Magna Grecia)26. Основано през 1920 г., за да набира средства за раз-
копки, запазване на паметници и създаване и разширяване на музеи, то 
проучва древните гръцки колонии, етруските градове, останките от рим-
ската и византийската власт в Южна Италия. Дружеството издава свой 
бюлетин27, където Мария публикува научни съобщения в съавторство с 
изкуствоведа Едоардо Галли (1880 – 1956). В този период, по установена 
академична традиция, тя прави справки за проф. Златарски във Вати-
канската библиотека. Издръжката ѝ обаче идва от нейния баща, а не от 
спорадичната ѝ научна дейност28.

23 Бюлетин на ДБВО, 1, 1925: 30 (Byuletin na DBVO, 1, 1925: 30); Obermayer, 
H. P. Elisabeth „Ebith“ Jastrow. In: Derselbe: Deutsche Altertumswissenschaftler im 
amerikanischen Exil. Eine Rekonstruktion. Berlin, 2014, 133 – 191; Britschkoff, M. Afrodite 
nella anchiglia. – Bolletino d’arte, 2, 1929 – 1930, 563 – 569.

24 Bulletin of the IFUW, 1926: 8, 131.
25 Archive of DAI – Rome, I. Allgemaine correspondenz, box A–B, box Y – K, пис-

ма с Клумбах, 28.08 – 31.08.1928. Благодаря на д–р Thomas Frohlich, ръководител на 
Библиотеката на ГАИ–РИМ, че през 2014 г. ми предостави кореспонденцията на М. 
Бръчкова; http://www.russinitalia.it/luoghidettaglio.php?id=43

26 Haan, N. de. The Società Magna Grecia in Fascist Italy. – Anabases, 9, 2009. http://
anabases.revues.org/367

27 Haan, N. de. The Società Magna Grecia in Fascist Italy.
28 ЦДА, ф. 353к, оп. 1, а.е. 482, л. 138 – 146 (TSDA, f. 353k, op. 1, a.e. 482, 

l. 138 – 146). Благодаря на Raffaella Bucolo – италианска изследователка, която нап-
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Обр. 3.

След 1928 г. Бръчкова засилва участието си в дейността на ГАИ – 
Рим: отначало получава сведения за разкопките на Т. Варшер в Помпей 
и достъп до някои новооткрити артефакти, а през 1930 – 1931 г. е наета 
на хонорар във фототеката и за референтка на славянските археологи-
чески списания. Там работи под ръководството на Хермине Шпайер 
(1989 – 1989) – известна археоложка, възпитаничка на проф. Роденвалд и 
проф. Куртиус, и заедно с г-жа Шелер-Фуртвегнер, Рудолф Хорн и Карл 
Шефолд29. Вече институционализиран учен, Мария се чувства вдъхно-
вена от достъпа си до дверите на науката, възхищава се от извънредно 
интересните колеги начело с проф. Амелунг, щастлива е от разкопките, 
огледите на частни колекции и срещите с М. Ростовцев, Л. Куртиус30  

рави справка за принадлежността на Бръчкова към „Магна Греция“, и на д-р Valeria 
Capobianco – директорка на Архива на ГАИ – Рим, която ми изпрати протоколи с подпи-
сите на Бръчкова.

29 Archive of DAI – Rome, box A– B, box Y– K; Вж. http://arachne.uni–koeln.de/
fotothek/rom/page/geschichte

30 Лудвиг Куртиус (1874 – 1954) – директор (1928 – 1938), специалист по класичес-
ко изкуство, уволнен от нацистите, остава в Рим до 1954. ГАИ се възстанонвява през 
1953.
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и фон Добшулц31. В такава среда тя завършва и публикува едни от най- 
значимите си работи: напр. студията за раковината в античното изкуство 
е рецензирана от известни учени и широко цитирана от специалисти-
те32. Участието на Бръчкова в научния живот на ГАИ – Рим продължава 
чак до закриването му през 1940 г.33 Семейните спомени свързват този 
период с нейни разкопки в Помпей и Египет.

Обр. 4.

В научната „периферия“. Научни мрежи в България (1937 – 1938, 
1946 – 1970). През 1937 – 1938 г. Бръчкова се завръща в София, за да се 
грижи за смъртно болния си баща. Тогава участва в конкурса за нау-
чен или художествен труд от жена, обявен от фонд „Рада Киркович“ 
към БАН34. Археоложката представя пред рецензентите Г. Кацаров,  

31 Срв. Назърска, Ж., Историята като професия на българските жени, 2005. (Srv. 
Nazarska, G. Istoriata kato profesia na bulgarskite zheni, 2005).

32 Britschkoff, M. De Muschel in der antiken Kunst. – Изв. БАИ, 12, 1938, 
1 – 132; Grabar, A. – Seminarium Kondakovianum, 1940, 276 – 277; Picard, Ch. – Revue 
archeologique, 2, 1939, 79 – 81.

33 Archive of DAI – Rome, box A – B, box Y – K; Alpenzeitung, 30.07.1939: 6.
34 Книга на дарителите на БАН, т. 1, София, 1937: 201 – 207 (Kniga na daritelite 

na BAN, t. 1, Sofia, 1937: 201 – 207).
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М. Арнаудов, Ст. Романски и Б. Йоцов труда си за раковината в антично-
то изкуство и заслужено печели голямата награда от 3 хил. лв. За разли-
ка от предходните носителки обаче, я дарява в полза на бедна студентка 
по археология или стара история35.

Бръчкова преживява превратностите на ІІ Световна война в Бол-
цано, при семейството на сестра си Райна. Там през ноември 1945 г. тя 
получава покана от Музейния комитет на НАМ да постъпи като уредник 
на Средновековния му отдел. Директорът Никола Мавродинов заедно 
с Вера Мавродинова, Димитър Дечев, Васил Миков, Иванка Жандова, 
Иван Венедиков и Тодор Герасимов се мотивират с добрата ѝ репутация 
на полева археоложка, която би съумяла да ръководи разкопките в Со-
зопол и с компетентността ѝ в областта на гръко-римската археология 
и епиграфика36.

Бръчкова не заема длъжността, вероятно заради своето итали-
анско гражданство и усложнената следвоенна обстановка. Въпреки 
това се връща в София още през зимата на 1946 г., където възобновява 
своите контакти с историческата и археологическата колегия: Веселин 
Бешевлиев, Кръстю Миятев, Христо М. Данов, Екатерина Златоусто-
ва – историчка и дългогодишна председателка на ДБВО. Част от тях тя 
включва в своите трансгранични мрежи: напр. с д-р Хондиус, ректор 
на лицей в Хага, подготвят издание на извори за историята на Древна 
Тракия и Мизия37.

През 1949 – 1952 г. Бръчкова е привлечена от Кръстю Миятев – но-
вият директор на АИМ – БАН за техническа сътрудничка. Познаващ я 
още от НАМ и студентството в Берлин, той не крие доброжелателното 
си отношение, а през есента на 1950 г. я подпомага, за да се „тури край 
на твърде тежкото ми и пълно с неприятни последствия положение 

35 Вж. Назърска, Ж. Елити и символен капитал: българските жени като част от 
националните елити с репутация, ХХ – ХХІ в. – В: Обществото на знанието и хумани-
змът на ХХІ в. С., 2014, 230 – 237 (Vzh. Nazarska, Zh. Eliti i simvolen kapital: bulgarskite 
zheni kato chast ot natsionalnite eliti s reputatsiya, ХХ – ХХІ v. – V: Obshtestvoto na znanieto 
i humanizmat na ХХІ v. S., 2014, 230 – 237).

36 ЦДА, ф. 2, оп. 1, а.е. 106, л. 169 (TSDA, f. 2, op. 1, a.e. 106, l. 169); срв. Назърска, 
Ж. Музеят като сцена, музеят като арена, 2006 (srv. Nazarska, G. Muzeyat kato stsena, 
muzeyat kato arena, 2006).

37 Steinkeder, E. 2000. Briefwechsel zwischen Sergej Makovskij und seiner schwester 
Elena Luksch-Makovskaja, 1914 – 1961. Magisterarbeit. Universität Münster; БИА – НБКМ, 
ф. 612, оп. 1, а.е. 22, л. 1 – 3 (BIA – NBKM, f. 612, op. 1, a.e. 22, l. 1 – 3); НА – БАН, ф. 83к, 
оп. 1, а.е. 242, л. 1 – 2 (NA – BAN, f. 83k, op. 1, a.e. 242, l. 1 – 2).
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на „лишенец“38. Благодарение на него Мария получава надомна рабо-
та – преводи, коректури и фиширане срещу скромни хонорари. Под-
крепа ѝ оказват също проф. Иван Велков – колега от НАМ и Всеволод 
Николаев – осъществил бърза кариера в БАН до политическата си 
емиграция39.

В началото на 1952 г. Бръчкова заболява, претърпява мозъчна опе-
рация и докъм 1956 г. се възстановява в Италия40. Макар полупарали-
зирана, през тези години тя остава част от научните мрежи и се старае 
да бъде свръзка между учените от двете страни на Желязната завеса. С 
българските и чуждестранните си колеги (професорите Г. Кацаров и Д. 
Дечев, датския изкуствовед проф. Вилхелм Ваншер и др.) археоложката 
споделя новини, разменя книги, коментира разкопките в Помпей и на 
фараонските гробници в Сахара, радва се на разкриването на етруски 
некрополи, анализира публикации за червенофигурни вази и т. н. За нея 
археологията не е занаят, а удоволствие, предизвикателство и любопит-
ство. „Ужасно интересно!“ – така тя посреща новостите в професията. 
„Без работа и без научни занимания животът губи за мен всякакъв 
смисъл“, пише тя41.

Бръчкова се завръща в България през 1958 г., когато археологичес-
ката наука вече е сериозно променена от научната догматика, внедрена 
по съветски модел42. Затова в следващото десетилетие публикува раз-
нородни и кратки проучвания на отделни находки, и се дистанцира от 

38 Лишенец – руски термин, обозначаващ отнемане на граждански права. В слу-
чая – сегрегиране въз основа италианското ѝ гражданство.

39 НА – БАН, ф. 95, оп. 1, а.е. 61, л. 1 – 6. (NA – BAN, f. 95, op. 1, a.e. 61, l. 1 – 6). Вс. 
Николаев е част от нейните приятелски мрежи с руската колония в София. За него вж. 
Проданов, Н. Малко известни български историци 5. Всеволод Николаев (1909 – 1987). – 
България, българите и Европа – мит, история, съвремие, 1, 2008, 197 – 218. (Prodanov, 
N. Malko izvestni bulgarski istoritsi 5. Vsevolod Nikolaev (1909 – 1987). – Bulgaria, 
bulgarite i Evropa – mit, istoriya, savremie, 1, 2008, 197 – 218).

40 НА – БАН, ф. 83к, оп. 1, а.е. 242, л. 1 – 2 (NA – BAN, f. 83k, op. 1, a.e. 242, l. 1 – 2); 
ЦДА, ф. 1643к, оп. 1, а.е. 24, л. 1 – 7; а.е. 38, л. 1 – 2. (TSDA, f. 1643k, op. 1, a.e. 24, l. 1 – 7; 
a.e. 38, l. 1 – 2).

41 Назърска, Ж. Археоложката Мария Бръчкова. – Homo Sciens, 6, 2012, 15 – 16 
(Nazarska, G. Arheolozhkata Mariya Brachkova. – Homo Sciens, 6, 2012, 15 – 16).

42 За тези процеси вж. Назърска, Ж. Музеят като сцена, музеят като арена. 
Биографични щрихи към преустройството на българските музеи (средата на 40-те – 
средата на 50-те години), 2006. (Za tezi protsesi vzh. Nazarska, G. Muzeyat kato stsena, 
muzeyat kato arena. Biografichni shtrikhi kam preustroĭstvoto na bulgarskite muzei (sredata 
na 40-te – sredata na 50-te godini), 2006.)
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идеологията43. Все по-рядко си кореспондира с чуждестранни учени, 
като колегата си от ГАИ – Рим Хелмут Бреве (1896 – 1979), професор по 
изкуствознание в Мюнхен и Ерланген44. Според роднините ѝ болезнено 
преживява прекъсването на научните си контакти, вкл. невъзможността 
да преподава на студенти. Вероятно затова е силно ентусиазирана, ко-
гато в средата на 60-те години към нея се обръщат за превод на извори 
младите преподаватели в СУ доц. Велизар Велков – син на неин колега 
и ас. Александър Фол.

Обр. 5.

43 Britschkoff, M. Une question d’architecture antique. – В: Сб. Г. И. Кацаров. С., 
1955, 261 – 269; Бръчкова, М. Детските играчки в древността. – Археология, 1, 1960, 
57 – 59. Бръчкова, М. Няколко неиздадени лапми от Софийския музей. – В: Studia in 
Memoriam Karel Skorpil. С., 1961, 351 – 354; Бръчкова, М. Няколко неиздадени фи-
були от Археологическия музей в София. – Археология, 2, 1963, 71 – 74; Бръчкова, 
М. За откритата край Рим мумия. – Музеи и паметници на културата, 3, 1964,  
с. 42; Бръчкова, М. Едиктът на Александър Македонски от 324 г. – ИБИД, 26, 1968, 
19 – 26 (Britschkoff, M. Une question d’architecture antique. – V: Sb. G. I. Katsarov. S., 
1955, 261 – 269; Brachkova, M. Detskite igrachki v drevnostta. – Arheologiya, 1, 1960, 
57 – 59; Brachkova, M. Nyakolko neizdadeni lampi ot Sofiyskiya muzey. – V: Studia in 
Memoriam Karel Skorpil. S., 1961, 351 – 354; Brachkova, M. Nyakolko neizdadeni fibuli 
ot Arheologicheskiya muzey v Sofia. – Arheologiya, 2, 1963, 71 – 74; Brachkova, M. Za 
otkritata kray Rim mumiya. – Muzei i pametnitsi na kulturata, 3, 1964, s. 42; Brachkova, M. 
Ediktat na Aleksandar Makedonski ot 324 g. – IBID, 26, 1968, 19 – 26).

44 Баварска провинциална. Bayerische Landesbibliothek, private archive collection 
of Breve, http://kalliope–verbund.info/de/ead?ead.id=DE–611–HS–2237937
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4. Научно наследство и места на памет
Научно наследство. Най-често цитирано и до днес е съчинението 

на Бръчкова за раковината в античното изкуство. Биографията ѝ е вклю-
чена приживе в престижен енциклопедичен наръчник за праисторията 
и ранната история на Европа (1966) и в чешко издание (1971)45. Нейни 
публикации попадат и в библиографията на българската археология46.

Архив, библиотека, ценности. Ниска, слаба, със сиви очи и кес-
теняви коси и говореща със силен руски акцент47, през 50 – 60-те години 
Мария живее на таванския етаж в семейния дом на ул. „Шипка“ 9. Дава 
частни уроци на старото пиано, често свири Григ. Гледа котки, с радост 
посреща гостуващи ѝ родственици.

Стените на стаите, заети от книги, които тя непрестанно чете и 
които още през 1954 г. планира за завещае на библиотеката на АИМ – 
БАН. Когато през 1968 – 1970 г. учената заболява от рак и става зависи-
ма от грижите на своя братовчедка, ценните издания изчезват. Близките 
обвиняват болногледачката, че е продала на антиквари не само книгите, 
но ордените и часовника на баща ѝ, и е фалшифицирала завещанието48. 
След смъртта на Бръчкова е погубен и нейният научен архив. Оцеляват 
само отделни частни писма в лични и ведомствени архивни фондове и 
в частни колекции.

Къща. След смъртта на Бръчкова мандсардният етаж става соб-
ственост на Софжилфонд и се отдава на случайни наематели. През 
1954 г. Бръчкова планира да завещае имуществото си на БАН, но това не 
фигурира в оспорената ѝ последна воля 16 г. по-късно. Къщата, строена 
от арх. К. Маричков, е декларирана от НИПК за архитектурно-строите-
лен паметник на културата от категория „за сведение“ (1976). Две го-

45 Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas: Unter 
Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter und wissenschaftlicher Institutionen, 1, Stuttgart. 1966: 
156; Evropski umetnostno-zgodovinski leksikon: Bibliografski, biografski, ikonografski, 
kronološki, realni, terminološki in topografski priročnik likovne umetnosti zahoda v 9000 
geslih. Praha, 1971: 1726.

46 Георгиева, С., В. Велков. Библиография на българската археология, 
1879 – 1966. С., 1974. (Georgieva, S., Velkov, V. Bibliografiya na bulgarskata arheologiya, 
1879 – 1966. S., 1974).

47 ЦДА, ф. 353 к, оп. 1, а.е. 482, л. 138 – 146 (TSDA, f. 353 k, op. 1, a.e. 482, 
l. 138 – 146); Разговор с Анастас Кюприбашиев, 11.07.2014 (Razgovor s Anastas 
Kyupribashiev, 11.07.2014).

48 Разговор с Анастас Кюприбашиев, 11.07.2014. (Razgovor s Anastas 
Kyupribashiev, 11.07.2014); ЦДА, ф. 1189к, оп. 1, а.е. 42, л. 1 – 2 гр. (TSDA, f. 1189k, op. 
1, a.e. 42, l. 1 – 2 gr.).
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дини по-късно половината е одържавена като имот на чужденка според 
следвоенния съветско-италиански мирен договор, а другата е поделена 
между Г. Карбоне и сем. Кюприбашиеви – наследници на Стефан Бръч-
ков. През 1999 г. те придобиват и деактуваната държавна собственост49. 
В момента първият етаж е превърнат в ресторант. Сградата не е обозна-
ченена като културна ценност, не е поставен паметен знак за бившите 
собственици и обитатели. Това силно компрометира пространството и 
затруднява функционирането му като място на памет (по Пиер Нора).

Гроб. Мария откупува за вечни времена гроба на баща си в парцел 
7 на Централните софийски гробища през 1938 г. Там издигна импозант-
но надгробие от черен гранит, декорирано с подходяща растителност. В 
проектозавещанието си от 1954 г. се разпорежда да бъде положена в съ-
щия гроб, като предвижда средства за поддържането му и отслужването 
на панихиди. След смъртта си Бръчкова е погребана според желанието 
си, на паметника са гравирани имената ѝ и е монтиран последният ѝ 
портрет. Понастоящем семейната гробница е практически унищожена: 
дебелата каменна плоча е изместена, гробът е отворен, металните вери-
ги и месинговите букви са откраднати, двуметровата растителност я е 
обезличила. Никой от близките родственици не полага грижи за него, не 
е регистриран интерес от държавни институции или НПО50. В обозримо 
бъдеще се очаква управата на ЦСГ да препродаде мястото на богати 
клиенти и практически да ликвидира спомена.

Заключение
Кариерата на Мария Бръчкова е пример за първите успешни опити 

на българските жени учени да получат достъп до научните институции 
и да наченат собствени проучвания след І Световна война. Тя илюстри-
ра също успешен опит за реализация на български учени (и в частност 
на жените учени) в интернационална среда. И до днес името на Бръ-
чкова присъства в италианската и българската наука – съчиненията ѝ 
са цитирани, включени в библиографии по класическа археология и в 
специализирани биографични справочници. Споменът за нея обаче е 
напълно изличен от колективната памет както на институциите, така и 
на историческата колегия у нас.

49 НДА на НИНКН, досие на къща Г. Бръчков № 790 (NDA na NINKN, dosie na 
kashta G. Brachkov № 790).

50 Теренни наблюдения на ЦСГ, 2014 – 2021. – В: Личен архив на Ж. Назърска 
(Field observations at the Central cemetery – Sofia, 2014 – 2021. – In: Private archive of  
G. Nazarska).

Мария Бръчкова (1889 – 1970) – първата българска археоложка
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ЗА ВОЙНАТА, МЕЧТИТЕ И ЛЮБОВТА  
(ПИСМАТА НА АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 

(1922 – 1944) И ЛИЛИЯ САМУРОВА)
Росица Ангелова, Илина Папазова

ABOUT WAR, DREAMS AND LOVE  
(THE LETTERS OF ALEXANDER STOYANOV 

DIMITROV (1922 – 1944) AND LILIA SAMUROVA)
Rositsa Angelova, Ilina Papazova

The historical narrative is dedicated to the life and love of Alexander Dimitrov 
(1922 – 1944) and Lilia Samurova. Alexander grew up in Shumen, he was a member of the 
Yunak Gymnastics Union, wrote poetry. He was mobilized and participated in the Patriotic 
War. He and Lilia kept in touch by correspondence, shared dreams, military troubles, plans 
for the future. Wounded, Alexander Dimitrov died on November 14, 1944, at the age of only 
22, without learning that he had been accepted to study law and to embrace his beloved. 
once more.

Втората световна война изменя историческата съдба на много стра-
ни и народи. Общият исторически процес в Европа, който след Първата 
световна война се развива от ляво надясно – от революциите към фаши-
зма, след Втората световна война придобива обратен характер – отдясно 
наляво – от милитаризма и фашизма към революцията и демокрацията. 
Неговата конкретна реална същност се заключава в дефашизация и де-
мократизация на политическата и социалната система на огромни реги-
они от европейския континент1.Тези процеси нямаше да се реализират, 
ако не бяха жертвите. В заключителния етап на Втората световна война 
България дава 32 хиляди убити и ранени. Половината са убити във вой-
ната срещу Германия. Общо през цялата война загиват около 40 хиляди 
българи. Сред тях е Александър Стоянов Димитров – поет, мечтател и 

1 Исусов, М. Политическият живот в България 1944 – 1948 г. София, 2000,  
с. 3  (Isusov, M. Politicheskiyat zhivot v Bulgaria 1944 – 1948 g. Sofia, 2000, s. 3).
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готов на саможертва в името на бъдещето. Неговият живот, любовта му 
с Лилия Самурова и тяхната кореспонденция са предмет на настоящият 
наратив. Публикуването на писмата е важно с оглед на необходимостта 
те да могат да бъдат ползвани за бъдещи интерпретации2.

Александър Стоянов Димитров се ражда на 20 април 1922 г. в Шу-
мен. Градът е с богато минало. През вековете се оформя като значителен 
административно-икономически център и най-силната крепост от укре-
пения четириъгълник Варна – Шумен – Русе – Силистра. В него живее 
многохилядно население с пъстър етнически състав. В града работят 
фабрики, книгоиздателства, процъфтява педагогическото образование, 
банковото дело. В такава среда се ражда и живее Александър. Баща му 
Стоян Димитров Стоянов дълги години работи в едно от най-старите 
дружества в България – Пивоварното, а майка му е здравен работник3.

Кестенявото момченце, със сини очи, стои захласнат в скута на 
баба си и до късни нощи слуша народни приказки, песни, гатанки, а 
през деня я моли да отвори раклата и пак да му покаже носиите си от 
млади години. Тоя ранен интерес към народното творчество по-късно 
в ученическите години се проявява в изучаване на народните обичаи в 
родния край, в събиране на пословици, поговорки, гатанки4.

От разказите на дядо си Александър запомня спомените за войните 
на българския народ за обединение и кичейки гърдите си с неговите сре-
бърни кръстове, се хвали на майка си: „Мамо, като порасна и аз ще имам 
медали“. За съжаление обаче медалите си той получава посмъртно5.

Гордост за малкия Сашко е и фактът, че е потомък на войводата 
Стоян (дядо на баща му, бродил из Сливенския балкан). Затова и в своя 
кратък живот и своето творчество Ал. Димитров остава верен на тоя 
народностен дух, с който е закърмен.

Палав и буен като малък, в ученическите си години Александър 
става съсредоточен, вглъбен в себе си, склонен към размисъл. Това оба-
че не му пречи да има много приятели. Заради неговата непринудена 

2 В издадената през 2008 г. книга Димитров, А. Верен син. Шумен, 2008 г., с 
редактор Борис Павлов са публикувани части от писмата, съхраняващи се в Държавен 
архив, без да са посочени коректно исковите данни.

3 Държавен архив (За краткост ДА) Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 6, л. 1. (Darzhaven 
arhiv (Za kratkost DA) Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 6, l. 1]

4 ДА Шумен, фонд 658К, оп. 1, а.е. 51, л. 1 – 2. Александър подробно описва 
обичаите по време на Бъдни вечер в своето родно село. (DA Shumen, fond 658K, op. 1, 
a.e. 51, l. 1 – 2. Aleksandar podrobno opisva obichaite po vreme na Badni vecher v svoeto 
rodno selo).

5 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 4, л. 1 – 2. (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 4, l. 1 – 2).

За войната, мечтите и любовта...
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другарска общителност той е любимец на съученици, а по-късно на 
школници.

Александър членува в Съюза на българските гимнастически дру-
жества „Юнак“. Юнашката организация в България е първата общест-
вена патриотична организация в страната, която си поставя за задача 
да подготви физически здрави, доблестни и смели български граждани, 
обладани от безпределна обич към своята родина. От 8 до 12 юли 1939 г. 
българските юнаци провеждат в столицата своя Девети юнашки събор. 
В него участие вземат 12 000 юнаци, 7 000 югославски соколи, 850 
руски соколи и делегация на полски соколи. Съборът е открит лично 
от цар Борис ІІІ. Тържествата и състезанията започват с молебен от 
софийския митрополит Стефан. Последва многохилядна манифестация 
по софийските улици. В състезанията на уреди Александър получава 
втора награда – диплом за постигнатите от него резултати6.

Александър Димитров обича природата. В околностите на гр. 
Шумен има много места, които трябва да бъдат видени, защото при-
родата ги е сътворила достойни за възхищение. Има и места, които са 
притегателни, защото носят в себе си нужната хармония. Такова място 
е Природен парк „Шуменско плато“ – съчетание от впечатляващи при-
родни творения и археологически обекти. Затова паркът сам по себе си 
е покана за разходка из древната ни история и жива природа, за вълну 
ващи преживявания, независимо от сезона. Усамотен в околнос тите на 
града и Шуменското плато, Александър с часове размишлява, мечтае. 
Там сътворява голяма част от стиховете си. В стихотворенията си Ал. 
Димитров описва нерадостната действителност. В картините, които ри-
сува с думи, преобладават тъмните цветове и тъгата: „плачещи върби“, 
„глухи удари“, „смътен блян“, „бедна лира“, „скръбна младост“,„морен 
взор“. Пише още разказ и легенда в стихотворна форма „Крумови 
порти“7.

Александър обича да пее и декламира стихотворения. В ръкописи-
те му често има и ноти за музика към стихотворенията. Такъв е случаят 
със стихотворението „Есен“8. А към поемата „Потъват в простора пре-
дутринни теми“, първите четири куплета имат ноти, които са съответно 

6 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 1, л. 1; Ангелова, Р. Шуменското общество 
(1919 – 1944). Велико Търново, 2013, с. 391. (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 1, l. 1; 
Angelova, R. Shumenskoto obshtestvo (1919 – 1944). Veliko Tarnovo, 2013, s. 391).

7 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 31, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 31, l. 1).
8 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 41, л. 1 – 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 41, l. 

1 – 2).
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от Шопен, Моцарт, Шуман и Александър Димитров. Останалите са 
чакали автора да напише музика и за тях...9

Още като ученик (5. – 6. клас) Александър печата на страниците 
на списание „Българска реч“. Публикувани са две негови стихотво-
рения – „Вечери в уединение“ и „Укор“10. За тези ученически дни си 
спомня Борис Павлов11: „С Александър бяхме приятели – ученици в 
Мъжката гимназия „Васил Друмев“ в Шумен. Проявявахме интерес 
към поезията, съчинявахме стихове, разменяхме изписаните листове от 
ученическите тетрадки и се „оценявахме“ взаимно. После се престра-
шихме и започнахме да пращаме творбите си в тогавашното месечно 
литературно списание за учениците от средните училища „Българска 
реч“12.

Положително влияние за оформянето на личността на Александър 
оказва и майка му, с която той споделя всички свои вълнения и мисли.

„Четеше много, по план, предимно книги с философско съдържа-
ние“ – си спомня майка му. В малкия дом на улицата „Нишава“ № 10 той 
няма възможност да си устрои собствена работна стая, но затова пък 
майка му е отделила кът от кухнята, състоящ се от легло и масичка за 
него. Привърженик на добрия ред той постоянно подрежда книгите си. 
В поезията влияние му оказва шуменският поет и бохем Иван Пейчев13, 
който често посещава семейството.

През пролетта на 1942 г. Ал. Димитров завършва Мъжката гим-
назия „Васил Друмев“ в родния си град и през септември с. г. постъп-
ва в казармата като кавалерист. След тримесечна служба е преместен 
в Школата за запасни офицери в София.14 Тук той се учи да прави  

9 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 44, л. 1 – 9 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 44, l. 
1 – 9).

10 Българска реч, г. ХІІІ, кн. 4 – 5, с. 138, г. ХІV, кн. 3, с. 96 (Balgarska rech,  
g. ХІІІ, kn. 4 – 5, s. 138, g. ХІV, kn. 3, s. 96).

11 Борис Павлов – журналист и писател, почетен гражданин на Шумен. (Boris 
Pavlov – zhurnalist i pisatel, pocheten grazhdanin na Shumen).

12 Димитров, Ал. Верен син, с. 51 (Dimitrov, Al. Veren sin, s. 51).
13 Иван Пейчев (1916 – 1976). (Ivan Peychev (1916 – 1976).
14 През 1889 г. към Военното училище се създава Курс за подготовка на запасни 

офицери. През 1901 г. е създадена Школа за запасни подпоручици от пехотата. През 
1904 г. започва да функционира Школа за запасни подпоручици от артилерията. През 
1908 г. двете школи се обединяват в Школа за запасни офицери (ШЗО), която се поме-
щава в Княжево.(Prez 1889 g. kam Voennoto uchilishte se sazdava Kurs za podgotovka na 
zapasni ofitseri. Prez 1901 g. e sazdadena Shkola za zapasni podporuchitsi ot pehotata. Prez 
1904 g. zapochva da funktsionira Shkola za zapasni podporuchitsi ot artileriyata. Prez 1908 
g. dvete shkoli se obedinyavat v Shkola za zapasni ofitseri (SHZO), koyato se pomeshtava v 
Knyazhevo).

За войната, мечтите и любовта...
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„окомерна снимка“15 и „перспективна скица“. Доволен е от себе си, за-
щото неговата перспективна скица получава най-висока оценка в еска-
дрона. В школата непрекъснато се организират пробези до Рилския ма-
настир и Перник с учебна цел16. В почивките школниците си устройват 
забави и гимнастически игри. В гимнастическата група дейно участие 
взема и Ал. Димитров17. На 8 септември 1943 г. Димитров получава 
диплом, че е произведен в чин фелдфебел18 – школник със специалност 
„конник-ударник“19.

В красивата българска столица София Александър се запознава 
с девойката Лилия М. Самурова – ученичка от последните класове на 
гимназията. Между тях се поражда дружба – дълбока и искрена, свър-
зана с прекрасни мечти за бъдещето20. Когато са разделени, Александър 
често ѝ пише писма, в които изразява своята любов, чертае планове за 
общото им бъдеще, за вярата си в прекрасното. Тъгува за разходките 
по софийските улици и булеварди. Чувствата си споделя и чрез своята 
поезия.

Аз зная трябва да замина вече. 
Далече – и може би завинаги.

И дойде края. Някак тъжно, но за нас, 
изгря надеждата, че ще се видим пак.

Сам примирен и с вяра в хубавото бъдеще, 
аз тръгнах както никога развеселен

и струваше ми се лъжа, че е отсъдено 
да бъда аз от теб задълго разделен.

Далеч съм, но живея с мисълта за тебе. 
Минават дни на празници в лудешки бяг. 

За мен това са тъжни празници, обсебени 
от твоя лик. Как искам да те видя пак!

15 Тахиметричната снимка е метод за заснемане на земния релеф и създаване на 
графични оригинали за топографски планове и карти. (Tahimetrichnata snimka e metod za 
zasnemane na zemniya relef i sazdavane na grafichni originali za topografski planove i karti).

16 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 10, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 10, l. 1).
17 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 9, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 9, l. 1).
18 Остаряла дума. Най-горен подофицерски чин и лицето, което го носи; старши-

на. (Ostaryala duma. Nay-goren podofitserski chin i litseto, koeto go nosi; starshina).
19 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 2, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 2, l. 1).
20 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 22, л. 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 22, l. 2).
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Обикнах София, защото в шеметния такт 
на нейния живот сме с общо минало...

Защо не можем по Дондуков да се срещнем пак 
и да замръкнем в Борисовата градина?

Лилия също му пише много и интересни писма. В тях споделя 
чувствата си към него, за раздялата си с бившия приятел, за желанието 
си да работи като самарянка, за семейството и военните несгоди.

В края на лятото 1944 г. Ал. Димитров подлежи на уволнение от 
военната служба. Моли майка си да изпрати документите му за канди-
датстване, защото е решил да учи право21. Всъщност по-късно е приет в 
правния факултет на Софийския държавен университет, но така и не на-
учава, че най-голямата му мечта е сбъдната. Септемврийските събития в 
България го заварват в казармата. Уволнението е отсрочено. Събитията 
във войската по това време той описва в писмото си до Лилия: „Много 
мои колеги и офицери, бяха арестувани от самите войници през време 
на преврата, беше ужасно. Едни бяха арестувани, бити, убити, други 
вдигнати на ръце с „ура“ и радост. За щастие аз бях от последните...“22.

След извършената промяна на 9 септември 1944 г. правителството 
на Отечествения фронт, начело с Кимон Георгиев обявява на 19 сеп-
тември с. г. пълна мобилизация на българската армия. Същевременно 
Българската народна армия е подчинена в оперативно отношение на 3-и 
Украински фронт. Главното командване разработва план за водене на 
настъпателни действия. Създава се 2-ра армия, част от която е 2-ра конна 
дивизия. Димитров също е на фронта и участва в състава на българската 
армия в Отечествената война (периода септември 1944 г. – май 1945 г.). 
Участието си в Отечествената война той определя по следния начин: 
„сега аз работя и с кръв творя устоите на новия строй (социалистичес-
кия – бел. моя Р. А.)“.

Димитров служи в конната дивизия на генерал-майор Михаил 
Минчев23, наричана Втора бърза дивизия24. Това не е случайно. Още 

21 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 11, л. 1 – 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 11, l. 
1 – 2).

22 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 18, л. 1 – 4 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 18, l. 
1 – 4).

23 Генерал-майор Михаил Минчев безследно изчезва след 9 септември 1944 г. 
–Райкин, Сп. Български национален фронт. София, 2003, с. 528 (General-mayor Mihail 
Minchev bezsledno izchezva sled 9 septemvri 1944 g. – Raykin, Sp. Bulgarski natsionalen 
front. Sofia, 2003, s. 528).

24 ДА Шумен, фонд 658К, оп. 1, а.е. 23, л. 1 (DA Shumen, fond 658K, op. 1, a.e. 23, 
l. 1).
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първите си стъпки като войник Ал. Димитров започва в Десети конен 
полк, който е формиран през 1901 г. и взема участие в Балканските 
войни (1912 – 1913), Първата (1915 – 1918) и Втората световна война 
(1941 – 1945)25. А и обича конницата. В своите писма пише: „Току-що се 
върнахме от езда... Когато човек е на кон, обхваща го особено чувство. 
Най-красивият род войска – това е конницата. Когато сме на коне, всич-
ки ни завиждат. Плодородни средногорски полета, буйни жита, много 
червени макове, слънце. Подлудяваща красота... И като боговете се 
мяркат из житата и маковете волни кавалеристи, свикнали да обяздват 
буйните коне...“26.

Втора конна дивизия получава задача да се съсредоточи в райо-
на на Самоков и Ихтиман. На 18 септември 1944 г., когато тя е почти 
съсредоточена, получава ново нареждане от щаба на войската – да се 
съсредоточи в района на Суково, Одоровци, Цариброд, който успява да 
заеме на 27 същия месец27.

След Яш-кишиневската операция и освобождаването на България 
и Румъния съветското командване решава да продължи настъплението 
си по Дунавското направление. Целта е да се разгроми немско-фашист-
ката групировка на Балканите и в Унгария и се освободят народите на 
Гърция, Албания, Югославия и Унгария. В това настъпление участва и 
Българската народна армия. Главният удар се предвижда по Нишкото 
направление. Именно там е насочена и 2-ра армия, в чийто състав е 
шуменеца Ал. Димитров.

Александър е помощник-взводен командир. Като такъв се държи 
с войниците много добре. Иска да го наричат просто „Сашо“. С личния 
си пример той винаги ги увлича на предна линия „Личното сега не съ-
ществува, съществува само общото – Родината и победата. Отделните 
личности са преходни, раждат се и умират – вечна е Родината, вечна и 
безсмъртна е свободата. Снаряди и мини се сипят върху нас, земята тре-
пери, но духът е висок, всички с безстрашие и смелост стоят по места-
та – в сърцата с един висок нападателен дух и вяра в победата“28. Недей 

25 На 17 октомври 1944 г. настъпва към Бояново, след което продължава на юг 
по река Морава, като участва в боя при Кралека кука и в преследването на германски-
те войски в посока Гниляне-Прищина. Убитите по време на военните действия са 41 
души.

26 Димитров, Ал. Верен син, с. 54. (Dimitrov, Al. Veren sin, s. 54).
27 Отечествената война на България 1944 – 1945. Т. 1. С., 1961, с. 324 

(Otechestvenata voyna na Bulgaria 1944 – 1945. T. 1. S., 1961, s. 324).
28 ДА Шумен, ф. 658К, оп.1, а.е. 16, л. 1 – 2. Писмо на Ал. Димитров до майка му 

с дата 25 окт. 1944 г. (DA Shumen, f. 658K, op.1, a.e. 16, l. 1 – 2. Pismo na Al. Dimitrov do 
mayka mu s data 25 okt. 1944 g.).
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мисли, че немците са безстрашни. Не, те са подлеци... Аз съм весел... 
Чакам и посрещам всичко с оптимизъм и с една силна вяра в хубавото, 
което ще дойде...“ – пише той на майка си29. В писмо до Лилия допълва:

„По дяволите опитността и въоръжението на тия озверени тевтон-
ци. Въпреки всичко ще ги бием, за да бъде отбелязано в историята им, 
че са били бити веднъж от българи“30.

Ще се опитаме да направим възстановка на последните дни на 
Александър Димитров и неговите бойни другари. Във връзка с целта на 
Нишката настъпателна операция (8 – 14 октомври 1944) – да се настъпи 
на Запад, разгроми противника и като се овладее района на Ниш, да се 
прекъснат пътищата на оттеглящата се немска армия. Затова главният 
удар се нанася по направление Пирот – Власотинци – Лесковац. Опера-
цията е планирана в два етапа.

Първият етап включва пробив на противниковата отбрана, овла-
дяване на рубежа Гушевац, Бяла паланка, вр. Голямо Стражище, Власо-
тинци и освобождаване на Ниш. Вторият цели достигане на височините 
западно и северозападно от Ниш, като общата дълбочина на операцията 
не надминава 45 км31.

Настъплението на армията започва на 8 октомври 1944 г. На 10 
октомври 1944 г. 2-ра конна дивизия, съвместно с 12-а пехотна дивизия 
трябва да овладее Лесковац. Настъплението се затруднява от проливния 
дъжд, който разкалва пътищата. Мизерията става страшна. Ето как я 
описва Ал. Димитров: „Сега съм в дълбок окоп. В него има малко слама 
и нищо друго. Добре, че си имам кожухче. Иначе досега щях да умра 
от студ. Дъждът и той не спира. Цяла нощ не може да се спи от студ. 
Краката с вода – тялото също мокро. Но няма значение. Мини и бомби 
се ръсят като из ведро. Свирят като сирени. Вече мините станаха нещо 
приятно за слуха. Не им обръщам внимание. В тоя момент докато пиша 
тия десетина реда поне тридесет паднаха около мен. Ей, че прости гер-
манци. Не знаят да мерят. Само ръсят огън, без да могат да ударят нещо. 
Не може човек да си покаже главата из дупката. От моя взвод няма още 
нито един ранен, нито убит. Добре подготвени са моите лъвчета, знаят 
как да действат. Хвала им.“32 Преживяванията на бойното поле Димит-
ров претворява и в стихове.

29 ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 16, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 16, l. 1).
30  ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 19, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 19, l. 1).
31 Участието на България в разгрома на хитлеристка Германия (септември 

1944 – май 1945). С., 1975, 57 – 58 (Uchastieto na Bulgaria v razgroma na hitleristka 
Germaniya (septemvri 1944 – may 1945). S., 1975, 57 – 58).

32 ДА Шумен, ф. 658 К, оп.1, а.е. 22, л. 1 – 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 22, l. 
1 – 2).
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Навън се чуват викове и саблен звън. 
Строен е ескадронът за езда и сеч.
„Готово ли е вече? Дайте моя кон!

Хванете всички поводите! Кръгом марш! 
Момчета, все напред! И дръжте си конете, 
че близък е денят врага да срещнем в бой! 

Стегнете се, напред с неспирна жар вървете!
И следвайте отблизо командира свой! 
Ръката опъни, дай сабята встрани! 
Насочвай смело коня си върху целта! 

Не слуша ли – не трепвай, а го обуздай,
Използвай точно шенкела и тежестта! 

Ще правим състезателно спешаване, 
Да няма нито крачка изоставане!...“
.................................................................

...Летят в галоп конете, сабите звънтят 
и следва заповед: „За пеши бой – слезни!

Картечницата – „три“, стрелците – „триста“!
Коси хоризонтално и по пет – почни!33

Победният марш минава през с. Власотинце и Лесковац34. При 
създалата се обстановка на 2-ра армия предстоят действия за освобожда-
ването на Ниш. Настъплението започва на 14 октомври и още привечер 
градът е освободен. Победата при Ниш е първата победа за българската 
армия в Отечествената война и има огромно морално значение. Само 
за седем бойни дни с помощта на Съветската армия и съдействието на 
Югославската народноосвободителна войска е разгромена немско-фа-
шистката групировка по Нишкото направление35.

На 18 октомври 1944 г. 2-ра конна бригада влиза в състава на 4-а 
армия, която провежда Брегалнишко-Струмишката операция (8 октом-
ври – 14 ноември 1944). Настъплението върви по направлението Царево 
село – Кочане – Щип – Велес и Петрич – Струмица. На 23 октомври 
1944 г. 2-ра конна дивизия води ожесточени боеве западно от Кочани. 
Четири дни продължават боевете, в които немците търпят отново неус-
пех. На 1 ноември с. г. частта, в която е Димитров е насочена на север 

33 Димитров, Ал. Верен син, с. 18 (Dimitrov, Al. Veren sin, s. 18).
34 ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 20, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 20, l. 1).
35 Участието на България, с. 64 (Uchastieto na Bulgaria, s. 64).
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към Свети Николай, за осигуряване фланга на 1-ва армия, след което да 
влезе в състава ѝ36.

Действията на 1-ва армия през Отечествената война по направле-
нието Кюстендил – Крива паланка – Куманово – Скопие за прекъсване 
пътищата на групата армии „Е“ по долината на река Вардар влиза в 
историята под името Страцин-Кумановска операция37. Именно към 1-ва 
армия е включена 2-ра конна дивизия от 2-ра армия и така Ал. Димит-
ров участва и в тази операция.

В спомагателното направление Сурдулица – Враня боевете се 
водят за Страцинските височини. Обединените сили на няколко пъти 
правят опит за настъпление, но силната съпротива и енергичните кон-
траатаки на противника заставят 2-ра конна дивизия за кратко време да 
преминат към отбрана38.

След мощно настъпление Страцин пада. Пред първа армия остава 
последната преграда – височините около р. Пчиня и Куманово. Герман-
ското командване прехвърля по спешност по въздуха части от Скопие. 
За няколко дни боевете се затягат. Едва на 11 ноември 1944 г. след мощна 
артилерийска подготовка 1-ва армия отново преминава в настъпление 
и град Куманово е освободен. Два дена по-късно е освободен и град 
Скопие. Затова и от всичките писма на Ал. Димитров лъха вяра и оп-
тимизъм – „Ще бъдат дни на слънце и радост, защото сега доставихме 
един нов и хубав ред на справедливост, на който тепърва имаме да се 
радваме. Но за него трябва от всякой труд, съзнателен труд...“39.

Тая вяра лъха и от последното му писмо, писано до Лилия от бол-
ницата във Враца един ден преди смъртта му: „Още на 11 ноември бях 
ранен в дясното бедро. Раната е голяма и дълбока, но няма опасност за 
умиране или оставяне на недостатък“40.

Въпреки вярата и оптимизма Ал. Димитров умира на 17 ноем-
ври с. г. във военната болница във Враца. Погребан е в родния си град 
Шумен. За участието си във войната Александър Стоянов Димитров е 
награден посмъртно в България с медал „За участие в Отечествената 
война 1944 – 1945) и в СССР с медал „За победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941 – 1945 г.“41.

36 Участието на България, с. 80 (Uchastieto na Bulgaria, s. 80).
37 Участието на България, с. 67 (Uchastieto na Bulgaria, s. 67).
38 Отечествената война 1944 – 1945. Т. ІІ. С., 1961, с. 146 (Otechestvenata voyna 

1944 – 1945. T. ІІ. S., 1961, s. 146).
39 ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 24, л. 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 24, l. 2).
40 ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 25, л. 1 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 25, l. 1).
41 ДА Шумен, ф. 658 К, оп. 1, а.е. 5, л. 1 – 4 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 5, l. 

1 – 4).
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Едва на 22-годишна възраст си отива Ал. Димитров. За него жур-
налистката Божидара Димова пише: „Поет! Влюбен! Оптимист! Осъден 
да остане млад“. Младост, мечти, талант, бъдеще – нима може да има 
по-голяма саможертва. Няма и не може да има, защото

Ще бъда бранен син на теб и твоя вечен блян, 
народе мой,

Кълна се в раните на твойта плът!
Ще бъда пръв в борбата и със меча свой 

ще начертая дръзко огнения път
на твоите съхранени идеали!

Ще бъда верен син на теб и на земята ти, 
народе мой,

защото твои са сърце и меч!
Ще бъда с теб в борби, в метежи и във бой, 

защото всичко си, но кой ли те цени?
Защото, мой народе, мой си ти!

Поклон пред теб от близо и далеч!42

* * *

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 17 септември 
1943 г., София43

Сашо,
Връщам се от гимназията и понеже съм си забравила ключа, а в 

къщи няма никой, сядам в градинката да ти пиша. Проверих в списъци-
те – приета съм, и то в І Дев. От други гимназии или градове са приети 
общо за всички класове са приети 3 у-ки, между които и аз. Сигурно 
заради „високия“ ми успех или доброто поведение.

Как се чувствуваш като фел, Сашо? Сигурно добре. Сега си при 
приятелките и приятелите си. Онзи ден си замина Лена от Горна Джу-
мая. Говорихме и за тебе. Описах те, и то така, че без да те види може да 
се влюби в тебе. Затова пази се, Сашо!

42 Димитров, Ал. Верен син, с. 18. (Dimitrov, Al. Veren sin, s. 18).
43 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 1 – 2 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, 

l.1 – 2).
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Сега не съм нито в полусънно, нито в сънно състояние, обаче има 
много шум от трамваи и коли, а освен това нямам никакво настроение. 
Просто не знам какво пиша. Но ти извинявай и ми пиши, разбира се, ако 
това няма да ти е неприятно. Ти пишеш хубави писма, Сашо, макар и да 
са малко неясни някои. – Последното например, вярвай ми, не мога да 
разбера. Или по-право, давам му толкова много значения, че не мога ни 
едно да приема за вярно, още повече, че всички ми се виждат неправдо-
подобни.

Оня мошеник Емил още не ми е писал. Наистина, казах му да не 
ми пише, но това не значи, че трябва да мълчи толкова време. Тоя Емил! 
На знам защо, но го обичам и изглежда винаги ще го обичам. Чувствам 
се някак свързана с това хлапе. Все пак, понякога ми иска да скъсам с 
него, защото ми се струва, че не ме обича.

Сега дойдох в една сладкарница, че вече умирам от глад. Вече 
повече от час чакам и никой не идва. Но нека дойдат да видят какво ще 
стане.

Водят някои класове от нашата гимназия в Бояна, но няма да оти-
да. Виж, ако отиват в Шумен, идвам, дори и да не ме пуснат. Прочетох 
това, което съм написала. Глупаво! Пък кой знае, като че ли друг път по-
умни писма рядко съм писала. Може би понеже съм в лошо настроение, 
всичко ми изглежда глупаво, а писмото ми безнадеждно глупаво. Затова 
отивам веднага на трамвая да го пусна. Иначе ще остане непуснато, как-
то едно друго писмо до тебе, което седи още в чекмеджето. Впрочем, то 
беше действително глупаво.

Пиши ми, Сашо! Кажи на Емил, че няма защо да пише от другаде, 
може от Шумен направо. Щом няма да дойде, печата е без значение. 
Писах и на него, но писмото стои у дома, после ще го пусна.

Сърдечен привет: Лили

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 17 октомври 
1943 г., София44

Сашо,
И аз забавих отговора. Повече дори и от тебе. Причини много, но 

всъщност само една – така се случи, ако това може да се нарече причина.

44 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 3 – 4 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, 
l.3 – 4).
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Колко грешиш, Сашо! Аз да се чувствам щастлива! Никога не бих 
могла да кажа „аз съм щастлива“. „Аз бях“ може, но „аз съм“ – не! Впро-
чем мисля, че с всички хора е така, за всички то е негативно. А да бъда  
напълно задоволена някога, струва ми се е невъзможно. Въобще не зная 
какво би могло да ме задоволи. Още от дете копнея по нещо, което не 
мога да определя и вярвам, че ако го имам, ще бъда щастлива. С други 
думи „Ich möchte so gerne, aber was, weiß ich nicht...“45 а най-лошото е, 
че не мога [да] се разбера. Толкова противоположности има в характера 
ми.

Защо мислиш, че ме интересуват „конските истории“? Напротив! 
Нали това е из вашия живот? Казвам вашия. Отнася се за теб и Емил. 
Когато му пиша, не мога да не се сетя за тебе и обратно. Значи според 
тебе само аз мога да стана причина да скъсаме с него? Неволно може, 
но иначе никога не бих могла. А, Сашо! Кажи му, че днес имам писмо от 
Парашкев. Идва в София, ще следват някаква си подофицерска школа. 
Днес трябвало да бъдат тук.

Не съм чела Бодлер. Въобще никаква поезия не познавам освен 
метаморфозите на Овидий, който толкова проклинах и бързах да пре-
писвам в междучасията.

Ще кажеш: „ето един прост човек, който не се интересува от пое-
зия, който не може почувства красотата ѝ“. Прав си и няма да се оправ-
давам. Дойде ми на ума – натъкнах се на един, който през живота си не 
е бил в Народния театър, а живее 19 г. в София, и още един с големи 
претенции на културен човек, който не е ходил на опера. Не можах да 
се въздържа да не им кажа, че по-прости хора от тях не съм виждала. 
Те намериха хиляди извинения, които не ги извиняваха. А ето, че и аз 
изпадам в почти същото положение (разликата е, че не се извинявам).

Листа свърши.
Пр.[ивет] Лили

20.Х.1943 г. Едва днес пускам писмото, понеже бях болна и не 
съм излизала. То и сега не трябва да излизам, защото и утре отсъствам 
(четвъртък програмата е страшна), но ще изляза [сега].

45 Наистина бих искала, но не знам какво...
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Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 25 декември 
1943 г., София46

Сашо,
Едва вчера получих писмото ти. Вече си мислех – за него това 

беше игра, сега всичко свърши. Слизах десетки пъти на ден да видя 
пощата, а кутията все празна и празна. Така я бях намразила.

Емил ме просто изненадва. Никога не съм предполагала, че той 
може да разсъждава така. Колко малко съм го познавала!

Да определя отношенията си? Те са определени. Обичам те. Това 
е достатъчно да разреши въпроса. Не се колебая. Не знам дали тако-
ва трябва да бъде решението ми, но не искам и да знам. Няма среден 
път, Сашо! И не мисли, че ще стане както с Емил. Доколкото зависи от 
мен, никога! Поне сега съм уверена в това. Кое те кара да мислиш така? 
Сигурно и ти намираш, че не постъпих честно с него, че не трябваше 
такава да бъда. Но в случая всичко ме оправдаваше. А с тебе е съвсем 
друго. Да, Сашо! Напълно искрена съм. Искам и ти да бъдеш такъв. 
Пишеш „няма защо да ставам смешен“. Как можа да помислиш такова 
нещо? Може някои работи в тебе да не ми харесат, но да ми се видиш 
смешен е изключено. Виж, на мен пък дори не ми е минало през ума, че 
мога да бъда смешна.

Пиша, но надали ще получиш писмото ми. Докато дойде, ти ще 
бъдеш вече в отпуска. Пощата е толкова бавна. Затова, ако го получиш, 
пиши ми веднага. Пиши коя смяна ще си, т. е. кога ще си в Шумен.

Ние се евакуираме. Багажа вече е почти прибран. Утре или вдруги 
ден заминаваме.

Щях да пропусна. Когато бяхме заедно, била съм изключена (от 
13.12 до 19.12). поведението ми става 2. Чудно, не ме яд никак, даже ми 
е смешно.

Вечерта.
Сашо, оставих да довърша сега писмото, за да разбера къде ще се 

евакуирам и да ти дам адреса си. Обаче още не се знае къде ще съм – в 
Самоков, Копривщица или Варна. Искам Варна (при майка ми), понеже 
е близо до Шумен и бихме могли да се видим. Тате обаче иска да отида 
в Самоков или Копривщица, а това ще се разбере след 3 – 4 дена. Затова 
пиши до тука, веднага, за да получа писмото докато съм в София. Имай 

46 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 5 – 6 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, l. 5 – 6).
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предвид, че случайно може да попадне в чужди ръце и нека бъде такова, 
че да не буди подозрения. Но да не бъде 2 – 3 реда. Искам дълго писмо. 
Пиши някое твое стихотворение, моля ти се, Сашо!

Ако отида във Варна, може би мога да дойда в Шумен. Затова оба-
ди се на адрес: инж. Благой Ганчев (за Лили) Техническа инспекция –  
Варна.

Пиши само това: „У дома съм (ще разбирам Шумен) от... до... 
(дата). Ако отида и не те сваря ще се изям от яд. Имаше много да пиша, 
но трябва да пусна писмото, за да тръгне тая вечер.

Искам довечера да те сънувам. Лили

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 4 януари 1944 г., 
София47

Сашо,
Не телеграфирах, понеже не знаех кога ще заминавам. Със Само-

ков нищо не стана, значи трябва да отида във Варна. Всеки ден отлагах 
заминаването, и ето че съм още тука. Вече се колебая дали да замина. 
Всичко е „против“, само едно „за“ – мисълта за майка ми. Говорих с 
Мичето по телефона, сега пише писмо след писмо – „ела, това което 
правиш е самоубийство“ и т. н. Има разстроени нерви и представям си 
под какъв страх живее. Ако отида във Варна, то ще бъде само за нейно 
спокойствие. И понеже не съм добра дъщеря, изглежда ще остана тука. 
София е толкова хубава сега. Вярно е има бомбардировки, но късмет!

При последната бомбардировка – на 20-ти открих шуменката 
Надя. Поздравих я от теб и тя между другото каза, че пишеш хубави сти-
хотворения. Да беше паднала някоя бомба на кооперацията, нямаше да 
ми подейства така силно. Не можех да остана повече при нея и избягах, 
като повтарях след нея: „да хубаво момче, да, много хубави стихове“. 
Дочаках отбоя при най-лошо настроение. Не можех да се примиря с 
мисълта, че ти не си бил искрен с мене. Още повече, нямаше никакви 
причини да не кажеш истината. Какво от това, ако си ги казвал на други? 
Дойдох до заключение за стотен път, че съм много наивна, доверчива и 
че трябва да се поправя.

47 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 7 – 8 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, l. 
7 – 8).
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Спомних си за Ленчето и се надсмивах на себе си и вярата ми, че 
ти няма да постъпиш с мене като с нея.

Боже, свири тревога! Хайде в мазето! Имам още от Нова година 
предчувствие, че на 4-ти ще умра. Дано да не е вярно! Ще видим......

Мина. След малко ще свири отбой, но се качих, защото долу е 
много студено. И Милен беше в нашето мазе. Тате сигурно ще се кара.

Сашо, има ли шумкаджии към вас? Пиши как прекарваш време-
то. Изпрати ми снимка. Каквато имаш, може моментална. Трябва да те 
имам. Отбой! Ето, че не умрях и днес. Ще довърша довечера. Сега да 
обядвам, че умирам от глад, макар че като слизах си взех хляб и чубри-
ца. А после трябва да телеграфирам на майка ми, че съм жива. Горката, 
изкарала си е акъла!

В мазето мислих само за теб. Ако загина от някоя бомба, знай, че в 
последната си минута съм мислила за теб. Стига. Приятен обяд! Постен 
гювеч не обичам, но какво да правя?!...

Вечерта. Завършвам несвързаното си писмо. Свързано – несвър-
зано, ще го пусна! Единадесет дни нямам писмо от теб. Пиши до тука. 
Никъде не отивам, а и да отида, Любо или Калина ще ми го пратят не-
отворено. Пиши веднага.

Как прекара Новата година? Аз я посрещнах с тебе.48 
Привет: Лилия

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 27 февруари 
1944 г., София49

Сашо,
Чета написаното. Свършвам, започвам отначало, после пак. Хуба-

во, много хубаво! И ми се струва, че си до мене.
Днес съм особено радостна, още от сутринта. Снощи те сънувах. 

Интересно, до сега не бях сънувала цяла нощ едно нещо. А снощи се 
събуждах много пъти, заспивах сънят се продължаваше. Беше [мъчи] 
телен сън – изгубихме се, започнах да те търся, тичах по „Алабинска“, 
„Клементина“ при някакъв „Йонков“, където си бил. Намерих те, пак 
те загубих, пак те търсих. Кошмарен сън, но началото беше хубаво – 

48 Към последното изречение с молив са добавени квадратни скоби и с друг 
почерк е дописано „а я изпрати с...“.

49 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 9 – 10 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, l. 
9 – 10).
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отварям врата (била съм в София), виждам те опрян на перилата. Една 
силна прегръдка. Някаква жена се качва по стълбите.

Главата ми е замаяна. Може би защото ходих боса по мокрите ка-
мъни. Днес времето е хубаво. Половината сняг вече се стопи. Бях цял 
ден навън. Сега също. Пиша опряла листа и „самоучитела“ – изпъл-
няващ службата на маса – на дръжката на вратата. Неудобно, но поне 
имам спокойствие – нещо твърде рядко тука. Майка ми се смееше, че 
днес съм говорила много с хазяина и съм повтаряла постоянно „времето 
е чудесно“. Смея се и аз, весела съм. Смея се на себе си. Като циганите, 
чакам пролетта, за да се стопля. Времето дирижира настроението ми.

Тия дни ни занимава въпроса за връщането във Варна. Майка ми 
не иска на никаква цена да стои тука. Естествено, аз съм против това. 
Искам и сигурно ще остана, макар и сама. Поне докато си тука. После 
ще видя – дали в Павлово (София) или г. Белово, или както искам някъ-
де около Кърджали. Дотогава ще проучвам възможностите.

Прекъснах. Бях за малко в хазяите. Черпиха ме вино. Какво пи-
шех? Да! Писах за Кърджали. Искам да работя в някоя болница като 
самарянка. Сигурно ти се вижда чудно, но искам да работя, а работата 
като самарянка ми най-много допада. Вярвам, вуйчо ще ми намери. 
Той е много добър човек. Не мисли, че съм решила твърдо. Това е само 
проект. Първо искам да говоря с теб. Да, твоето мнение е по-важно от 
това на родителите ми. Ако беше момиче, би ме разбрал. Брат ми се 
смее. Не съм била за такава работа, пък и тате щял да се откаже от мен. 
Първото не е вярно, а второто не може да ме спре. Баща ми ме обича, 
ще ме разбере и скоро ще му мине. Не мисля, че съм измислила глупаво 
нещо. Достатъчно възрастна съм, за да се грижа сама за себе си и искам 
да живея вече своя личен живот. Училището? Знаеш ли, бях забравила, 
че съм била, и че съм сега ученичка. Сега другите ходят на училище 
през ден, аз още не съм. Мисля да отида, колкото да ми дадат после 
бележка. Мразя училището. Все пак вярвам ще свърша. Тая година ще 
мине, догодина в някоя провинциална гимназия.

Нека пиша за сега. Майка ми от вчера е здрава. Бяха всички болни 
с изключение на мен и бебето. Виках, въпреки протестите им, лекар 
за Любо. Силна настинка, нямал още плеврит. Бистра вече не водя на 
болницата, превързвам я аз – начало на бъдещата ми кариера. Сигурно 
се смееш. Вярвам, ще си намеря работа. Няма да искам заплата, само 
храна и квартира. Отде ми дойде на ум? От една шуменка, евакуирана 
сега тука – сестра. Как ще оздравеят болните ми, не зная. Днес е топло, 
но иначе никога толкова топло, че да не се вижда дъхът. И уж няма 
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влага, пак дюшека ми е винаги мокър от долната страна. Дано вече не 
става студено. Днес намерих една зелена буболечка. Хазяина казва, 
предвестник на пролетта.

Довечера е Заговезни. Камбаната бие. Не ми се оставя Нови пазар.
В двора нацъфтяха кокичетата, скоро ще дойде пролетта...50

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 15 март 1944 г., 
Варна51

Сашо,
Вчера получих две писма от тебе. Това, писано до Варна, е дошло 

за 3 дена сàмо. Имам писмо и от Емил – от новото му място.
Оставам във Варна, ако не за повече, поне дотогава, когато се ви-

дим. Мисля, че вече ти писах, преди това няма да отивам никъде. Днес 
имам писмо от Ането – иска да отидем двете в Сливен, но оставям това 
за след твоята отпуска. Пишеш, че съм направила много като съм дошла 
близо до Шумен. Всъщност направила съм го за себе си, а за това, че 
беше напразно, никой не е виновен, най-малко ти.

Какво да пиша за себе си? Напоследък всичкo ми е такова сиво. 
Просто не ми се живее. По-право, не ми се живее така, както съм живяла 
и живея – така пусто, безполезно ми се вижда. Но да оставя това. На-
дявам се, даже съм сигурна, като те видя, ще изляза от това състояние.

Значи лошо съм направила, дето писах до Шумен. Добре, няма да 
пиша. Но мога ли да те извикам по телефона? Може би ще те потърся, 
разбира се, ако зная, че си в Шумен. Днес получих от едно новопазарче 
изглед от Шумен. Пред мене е градът, гледан струва ми се от Кьошко-
вете. Яд ме е, че излизах няколко пъти с това момче. Ще ти разправям 
като се видим.

В неделя бяхме с морячето по движение. Много мило, сърдечно 
момче – добруджанче. Излезе приятел на мои познати. Беше и един от 
Шумен – от морското у-ще [училище]. Едва изтраях докато си отиде – 
отврaтителен тип.

За работата ми – идеята пропадна. Сега ще трябва да ходя на учи-
лище, после другото. Не ми харесва тона ти, всеки случай. И „вечно 

50 Липсва краят на писмото.
51 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 11 – 12 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, 
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това бебе, във всяко писмо“. Досаждам ти вече с него. Разбери, Сашо, 
че бебето, майка ми, Бистра, Любо – това е моя живот сега, а пиша ви-
наги това, което мисля в момента, макар и да е глупаво понякога. Няма 
за какво да ме съжаляваш. За какво? – Че нямам никаква грижа, освен 
училището и моя „душевен живот“ (голяма грижа, наистина!). Какво ще 
кажат тези, които работят от сутрин до вечер или са без работа, или са 
болни и сакати и т. н. и т. н.? Не мисля, че съдбата ми е дала малко. На-
против, много ми е това, което е дала. А с какво съм полезна на близките 
си, на обществото? С нищо! Аз не съм щастлива. Не зная защо. Но една 
от причините е тази: защото не знам за какво живея. „Бедния ми баща“ 
беше за съжаление, когато останах в VІ кл. Сега – не. Колкото за „об-
ществото във фабриката“ по-добре ще е всичко да зная. Ще науча много 
полезни неща. Ще има и лоши, но не съм така чиста и аз самата. Какво 
пиша?! Ще кажеш пак: „глупости“! Не те упреквам, дори се радвам, че 
си искрен. Разлика в схващанията. Но имам ли аз схващания? Толкова 
съм непостоянна. Може би не съм съвсем самостоятелна.

Дано те пуснат по-скоро. Пиши!
Лилия

Писмо на Л. Самурова до Ал. Димитров с дата 4 август 1944 г.52

Сашо,
Пиша ти на адрес, който измислих сама, но се надявам да получиш 

писмото. Имам познати в Белово, до които бих могла да пиша и те да те 
намерят, но понеже имам съображения, не правих това.

След писмото ти от 28-ми, друго не съм получила. Как си? В Бело-
во е весело сега, нали? Спомням си със смях навика на беловки да по-
срещат влака, поради липса на развлечение. Но сега, вярвам, не е така.

Ти помниш ли какво си обещал, или забравяш понякога? Внима-
вай, момче!!!...

Майка ми ме праща в София, бих отишла с удоволствие, но при 
тия отношения с тате не ща. И в Белово бих могла лесно да дойда, имам 
близки, но не искам да давам повод за приказки. Имам много познати 
там. Не казвай, че ме познаваш, ако срещнеш някой такъв.

Пиши до какъв адрес да ти пиша в Белово. Скоро ще отивам в 
Н.П.53 Още малко време до 15-ти остана. Ако почнем, разбира се. Към 

52 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 2, а.е. 9, л. 14 (DA Shumen, f. 658K, op. 2, a.e. 9, l. 14).
53 Нови пазар.

Росица Ангелова, Илина Папазова



113

мене – всичко си е както по-рано. Нищо не се е изменило. Аз по стар 
навик скучая и нямам настроение.

Пиши веднага и пусни писмото на гарата във влака за София. Ще 
дойде след 1, най-много 2 дни. Пиша малко, понеже не зная ще полу-
чиш ли писмото ми.

Пожелания за по-скорошно уволнение.  
Лиля

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 8 юни 1944 г.54

Лилия,
Сега съм особено весел. Току що се върнахме от езда. Беше целият 

ескадрон. Ходихме до едно съседно село. Когато човек е на кон, когато 
ние сме на коне, обхваща ни необяснимо чувство. Най-красивият род 
войска това е конница[та]. И когато сме на коне всички ни завиждат. 
Плодородни средногорски полета, буйни жита, [силно] червени мако-
ве – слънце. И всички бяхме пияни от това слънце, от тая подлудяваща 
красота. Възторг се четеше в очите на всички. Луд възторг. Чуваха се 
[волни напеви], [...] от време на време дивия кавалерийски вик. И като 
богове [се мятаха се из] житата и маковете волни кавалеристи, свикнали 
да обяздват буйните коне, [...] сладостта на поривите. И колко грандиоз-
ност, колко замах имаше в цялата тази картина. Да чувстваш тропота на 
[запенения] кон под себе си, да разпилява вятъра косите ти, да се бориш 
с буйния нрав на коня си, който също обхванат от чувство на възторг 
и волност скача и се бори за свобода, за да се понесе в луд [галоп], 
в луд бяг докато падне от умора. Да гледа[ш] от високо на всичко, да 
минават като на филм край тебе [силно] зелени ниви, поляни отрупани 
с кървавочервени макове, зеленина и бели цветя – хора, които оставят за 
момент работата и гледат с любопитство и радост...

Хубаво беше. Сега съм на масата и пиша едно хубаво писмо на 
тебе. Но камбаната бие. Тревога. Трябва да бягам при войниците.

Мина. Нищо особено. Реализъм. Винаги има и красиво в това. 
Строи се за векове – унищожава се за дни. По-силния изяда по-слабия. 
По-издигнатите народи унищожават по-некултурните. И все пак накрая 
побеждават носителите на прогреса. Борба на закони. Също както в 

54 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 17 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 17).
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природата. И все пак [надигнати] за по-хубаво, стремежа към [...], към 
мощ е двигателя на всичко. Затова трябва да бъдем оптимисти. Ставам 
[все по весел вестител]. Живея вече с вяра в хубавото и няма да се от-
чайвам. Казваш бързо съм се отчайвал. Зависи. Ти не ме познаваш. И 
не си разбрала причината за отчаянието ми тогава. Аз страдах тогава, 
защото ме тормозеше обстоя[телството]...55

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 20 септември 
1944 г., София56

Лилия,
Само преди два дни пратих писмо. Сега пак. Как си? Защо от 9 

септември нямам писмо? Тревожи ме много всичко това. Какво става с 
тебе? Какви са отношенията на руските войски към населението? Чувам 
лоши неща. Дано не са верни. Мисля само за тебе. Каквото ще да става 
ти само да си добре, здрава и запазена. Знаеш ли? Сега разбрах колко 
много те обичам. Вече няколко дни не мога да не мисля нито за момент 
за тебе. Пуша като луд, напивам се дори. Как искам да те видя. Защо не 
дойдеш до Ихтиман? Аз съм само на 4 км в с. Веринско. Ела, поне за два 
дни, ела! Лилия, Лилия, струва ми се и хубави дни идат. Но ние трябва 
да бъдем заедно. Може да копаем, може да работим във фабрика, но 
заедно, ръка в ръка. Трябва да ме обичаш още малко, Лилия. Още малко. 
Недей обръща внимание на предното писмо. Нека не те тревожи това. 
Знай, че това беше една преходна история просто, за която не можах да 
не ти пиша, защото те обичам и не мога да бъда лъжец по отношение 
[на] тебе. Аз – аз съм иначе добре. Войниците ми ме обичат. Много 
мои колеги бяха арестувани от самите войници през време на преврата, 
беше ужасно. Едни бяха арестувани, бити и убити, други вдигани на 
ръце с „ура“ и радост. За щастие бях от последните. Така, че моя пагон 
се закрепи по-здраво отвсякога не от насилието и изкуствеността [...] 
минало, а на обичта и предаността на войниците. Сега се нормализира 
всичко. Единство и желание за работа, защото началници и войници 
се приравниха, войниците оставиха началници, които бяха близки до 
сърцата им. Сега вече сигурен съм в успеха. На бой всички ще умрат с 
мене и когато поискам доброволци ще виждам гора от вдигнати ръце.

55 Липсва краят на писмото.
56 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 18 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 18).
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Обади се веднага, защото както казах вече – безпокоя се.
И друго. Направи си снимка и ми прати. Искам непременно. Чу 

ли? Веднага. Настоявам за това ще направя златна рамка за нея.
Адресът – същият.
Пиша ти още веднъж: никакви увлечения!!! Аз държа на чистотата 

на отношенията ни. Защото съм българин. Българинът няма нищо. Няма 
богатства. Той има само едно семейство и за него той държи. За това 
семейство той се би през 18-та година. И за честта на това семейство 
той е готов на всичко. Това негово чувство към семейството, към жена 
си нищо не е в състояние да убие или промени. Говоря за мнозинството, 
не за единични случаи.

Голям беше ентусиазмът преди и след преврата. Много от мои-
те юнаци се оказаха комунисти (стари), което аз не подозирах. А през 
време на акцията ме следваха и бяха готови да се бият. Защо? Сега ми 
обясняват, че само защото са ме обичали. Когато нашия войник обича 
началника си, готов е на всички за него. Но – свикнал е да го водят. И 
е страшен, само когато го водят. Та казвам: голям беше ентусиазмът. И 
изведнъж слухове, че руските войски грабели населението, [безчестя-
ли] семействата – децата и жените им. Страшен яд настъпи в лицата на 
всички. Всеки грабна оръжието и реши да бяга, гдето му очите видят, 
да отмъщава на тези, които с цветя посрещаше и чисти знамена беше 
издигнал. В миг намразих цялата руска армия. Пиша да видиш колко 
нашия народ държи на семейството си и неговата чест. То е над всичко. 
Пак настъпи хаос. Големи усилия трябват от наша страна. Целият офи-
церски съвет се чуди как да успокои тия развилнели се маси. Добре, че 
се получиха успокоителни писма и [пр.] Опроверга се всичко. Доказа 
се, че е имало частични случаи и нашата и руската власт е взела мерки. 
Дано е така. Сега пак са спокойни всички.

Пиши в подробности за всичко. Защо, въобще, от 9-ти няма пис-
ма? Спират ли ги? Коя е причината?

Пиши [...].
Нашето уволнение изглежда предстои. [Но не зная кога.]
Може и да заминем на бойната линия. Как желая това. Искам да 

премеря силите си с тия самомнителни и надменни немски маси. Пре-
възходството им в материално отношение не ме плаши. Тук има друго 
превъзходство – дух и съзнание за справедливата борба.

И още веднъж: чакам снимка. Ако забавиш, ще ме е яд много. Из-
прати непременно в най-скоро време. Изпрати, изпрати, изпрати!

За войната, мечтите и любовта...
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Поздрави, целувки, пожелания за скорошно виждане 
Сашо
Ако обичаш, купи едни бели (кавалерийски) офицерски пагони. 

Ще ти бъда много благодарен.
Сашо

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 10 октомври 
1944 г.57

На гърба на плика не е вярно,   Пиши на адрес
Поправката е вярна    Кондор“ 
       6529

Лилия,
Писах ви едно писмо. Бях отбелязал да пишеш на адрес „Кондор“. 

Получих цигари и пликове. Благодаря, много благодаря. Тук цигарите 
са по-скъпи от всичко. Няма ги никъде. И да се намерят [е] само на 
черна борса 60 – 80 лв. Вече съм почти на самия фронт. Утре-вдруги-
ден най-късно ще чуеш за победите на конницата. Радвай се и вярвай 
в щастието ни. След разгрома на германците ще направиме вероятно 
парад в София. Аз, както винаги, съм и сега напълно уверен в себе си. 
Благодарение [на] тая самоувереност съм и оптимист. Вярвам и виждам 
само хубаво. По дяволите опитността и въоръжението на тия озверени 
тевтонци. Въпреки всичко ще ги бием, за да бъде отбелязано в история-
та им, че са били бити веднъж от българите.

Задаваш въпроси благодарение на едно мое изречение, от което 
(не мога да си представя как не съм забелязал) съм писал две думи 
разтегливи и на които може да се даде двояк смисъл. Отнася се за „... 
признания по отношение на тебе“. Ти питаш на „кои“ и „колко“ въпре-
ки, че признанията не определят чувствата. Смея се и ме е яд на мене, 
защото съм станал причина да мислиш подобни неща и то по тоя начин 
да ме виждаш в толкова смешна форма, която е чужда за мене и която 
презирам. Нали знаеш, че аз съм бил винаги противник на тия глупави 
признания. Запомни: на никоя и николко. В последната ми авантюра 
да не мислиш, че е имало подобно нещо. Глупости. Аз не мога да бъда 
лъжец, подлец, нито да се преструвам. И още едно: поддържам връзки 

57 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 19 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 19).
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само с майка си и тебе. Нищо друго. По отношение признанията пак. 
Бих правил само по отношение на тебе без да мисля, че е смешно. Може 
би късно, но логично и естествено, защото те обичам искрено и винаги. 
Не мога да намисля как ще ти се отплащам за всичко, с което ми пома-
гаш. Някога ще те изненадам с нещо. Благодаря още веднъж за цигари-
те. Тъкмо Вангел пристигна и ми ги предаде, след два часа тръгнахме 
за фронта. Интересно. Същото се повтори като през декември. Тогава 
също от връщането си (вечерта) тръгнахме за границата. Само че сега 
аз липсвах.

Желая ти всичко най-хубаво. Снимката ти е в табакерата ми. В нея 
слагам от твоите цигари. Когато пуша, с всяка изпушена цигара се от-
крива част от тебе. Така че разглеждам те на части на всеки пет минути.

Обичам те много. Пиши често!
Сашо!

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 14 октомври 
1944 г., София58

Ти пиши често. 
През ден.
Аз доколкото 
мога също.

Лилия,
По ред причини писмото изпращам днес (4 дни по-късно).
Вече изглежда така ще е. Нали знаеш. Война. Нe остава време. Дни 

и нощи понякога без почивка, без храна. Защото сега има една важна 
задача. Врага. Бием го непрекъснато. Превзехме Власотинци, Лесковац, 
Ниш. Сега съм около Ниш. От цигарите имам още. Нямаш достатъчно 
силна фантазия да си представиш какъв голям подарък са те. По-ценни 
от всичко. Тук няма никъде. Обстановката изисква да се пуши. Те са 
единствената отмора. Благодаря още веднъж, благодаря! Вече дни на-
ред не съм спал. Тая нощ за пръв път си отдъхвам. И през цялата нощ 
виждам все тебе. Дано имам писмо. Сега ще ида при куриера. Навярно 
е дошъл. Ако няма – да му мисли. Бъди спокойна. Ние не отстъпваме по 

58 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 20 (DA Shumen, f. 658 K, op. 1, a.e. 20).
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нищо на германците. Нападаме едновременно с авиация, много танкове, 
артилерия. Така че не е толкова опасно. Напоследък особено бягат като 
италианци. Продължаваме за нататък. Обичам те много, много. Нищо 
не ще е в състояние да попречи на отношенията ни. Знай, че всеки миг 
живея с тебе и мисля за тебе. Нито за момент не мисли лошо. След 
войната ще бъдем заедно. Завинаги заедно. Само ти внимавай!

Още веднъж: обичам те! Сашо

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 19 октомври 
[1944] г., София59

Лили,
Пиша ти от фронта. Добре съм до тоя момент. Не мога да пиша ре-

довно, да не те учудва това. Ти пиши често. Облекло имам достатъчно. 
Даже съм дал и на други. Всичко най-хубаво. Бъди щастлива.

Сашо

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата [26 октомври 
1944] г.60

Лилия,
Не пиша дата, защото не я знам и не зная кога ще пусна писмото. 

Вече дни наред се сражаваме. Да ти опиша обстановката. Сега съм в 
дълбок окоп. В него [има] малко слама и нищо друго. Добре, че имам 
кожухче. Иначе досега щях да умра от студ. Дъжда и той не спира. Цяла 
нощ не може да се спи от студ. Краката с вода. Тялото – почти мокро. 
Но няма значение. Мини и бомби, и ракети като из ведро. Свирят като 
сирени. Ето сега свири една. Слава богу пръсна се на 15 метра от моята 
дупка. Вече мините станаха нещо приятно за слуха. Не им обръщам 
внимание. В тоя момент докато напиша тия десетина реда поне триде-
сет паднаха около мини. Ей, прости германци. Не знаят да мерят. Само 
ръсят огън, без да могат да ударят нищо. Не може човек да си покаже 
главата из дупката. От моя взвод няма още нито един ранен или убит. 
Добре подготвени са моите лъвчета, знаят как да действат. Хвала им. 

59 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 21 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 21).
60 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 22 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 22).
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Във влажния окоп стои прикрепена снимката ти. (Недей се сърди, че е 
изпоцапана тук там.) Тя е виждала толкова страхотни картини, такива 
ужаси, че самата Лилия, ако види само една от тях, би умряла. Няколко 
стотици метри само до противника. Гледаме се с него като...

Извинявай, че прекъснах. Направих го, за да изпсувам една мина, 
загдето има нахалството да изфучи три метра над мене61.

Ти как си? Обаждай се по-често [...]. Получих вече първото ти пис-
мо на адрес „Кондор“. Навярно има и други, но кога ли ще ги получа. 
Тук човек не може да яде спокойно и редовно пък писма ли ще получава 
редовно. Моите колеги и всички назад (не са на фронта – отнася се за 
другите ексадрони от полка ни), а аз съм още на фронта и продължавам 
да се бия. Защото имам късмет. Понякога стават смешни работа. Вчера 
например откраднахме от германците пет пити мед. Сега имам още по-
ловин пита. Защо не си наблизо да ти дам малко. Ама хубав мед...

Ти си зная отлично. Спиш редовно, имаш добър апетит, слушаш 
музика и навярно спориш с майка си, че не си се върнала снощи в 8½ 
часа, а в 7½... Ей, че смешно. Колко е красив животът. Знай – след края 
на тия омразни германци ще се видим пак. Може би и по-скоро. Ей, че 
ще те обичам, Лили. Знаеш ли колко? Колкото топло и чисто легло. (По-
добро сравнение не мога да измисля, като имаш предвид обстановката). 
Дано не си се провинила нещо.

Ще обиколим отново София. Ще минем по улиците, по които ми-
навахме по-рано. Ще стоим/ш в Борисовата градина. Ще пием [прясна] 
бира в [аперитив рак]. Помниш ли? Ще си живеем свободно, ще правим 
излети на Витоша. И няма да има кой да ни спира, ограничава, пречи. Ти 
ще бъдеш вече зрелостница.

За тия дни живея аз. Често гледам снимката ти, когато над мен се 
[руши отк...], когато земята ври и викам на снимката ти „Хайде сега, 
Лилия, моли се за щастието ни, вярвай в него.“...

Хайде стига, че трябва да наблюдавам. Да не ни изненадат с нещо 
тия идиоти...

Една мина падна на три крачки от мене пръсна шинела на парчета 
(той беше отвън) като, че искаше да каже „стига вярва“, но аз псувам 
както обикновено.

61 В полето на л. 1-гръб: Любовни признания – глупости – положение, в което 
мъжете са най-смешни (глупавите мъже). Не съм правил никога.

За войната, мечтите и любовта...



120

Живея с вяра в хубавото и в [...] 
Обичам те.
Сашо62

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 28 октомври 
1944 г., събота63

Лилия,
Получавам редовно писмата ти. Благодаря, че пишеш често. За 

мене – мисля не е много трудно да се сетиш, че нямах възможността да 
пиша редовно. Щом имах, веднага пишех. Изпратил съм две писма вече. 
Едно на 23-ти и едно на 26-ти. Това е третото. Сега почивам и съм добре 
във всяко отношение. Получих последното ти писмо от 23-ти ще пиша 
само на твоя адрес. Тия дни, от утре нататък (може би и утре 29-ти) са 
решителни, много решителни. Дано след тях да мога така да ти пиша 
пак.

Бъди силна, вярвай в хубавото и щастието ни. Аз съм същия оп-
тимист, както преди. Тук сме толкова заети и постоянно в движение, че 
не остава дори време да мисля за тебе. Защото сега има една по-важна 
цел – победата над врага. Ще го бием. Ще го бием (впрочем, вече го 
бихме толкова пъти), както никога не е бил бит. Глупавото упорство и 
шовинизъм, който проявява ще бъдат смазани със сила.

Интересно, че не знаеш нищо за нас. Радиото и комюникетата във 
вестниците мисля вече споменаха за нас. Ние сме 2-ра бърза дивизия 
(конната дивизия на ген. Минчев, както ни наричат). Следи радиото и 
вестниците, оттам ще научиш повече за нас. От мен – никакви подроб-
ности, защото е в интерес на успеха. Като се видим ще говорим повече 
за спомени и преживявания. Наистина хубаво е да живее човек с такива 
спомени в сърцето.

Писала беше и баща ти щели да мобилизират. Ако са направили 
това, пиши в коя част е. Може би е някъде около нас. Би било интересно, 
ако е така.

Интересно – значи не сте почвали училище? Кога? Хайде, почвай-
те! Въпреки че не сте почвали, да учиш и да се готвиш за матура... пред-
почитай компанията на приятелки (на добри приятелки) и се занимавай 

62 В полето на л. 2 – гръб: Кореспондирам само с майка си.
63 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а. е. 23 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 23).
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повече със себе си, отколкото с хората. Или: ти се занимавай повече 
със себе си, отколкото хората с тебе. (да не сметнеш това [за] упрек или 
нещо лошо).

Казах вече – ако минат добре тия няколко дни ще пиша веднага. 
Ти пиши често, без оглед на това дали си получила от мене писмо. Но 
нещо по-интересно. Не постоянно „защо не пишеш“ и пр. Трябва да 
ти е ясно защо не пиша. Питай най-после някой, който е бил на война, 
дали е писал редовно. Ще видиш как ще ти смее. Ти си малко момиче 
(въпреки 8-я ти клас) и нямаш понятие от нищо. Мислиш тука е така, 
както в София и Шумен.

Всичко хубаво и пожелания за по-скорошно виждане. 
Привети.
Сашо

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 9 ноември 
1944 г.64

Лили,
Ето, след доста голям интервал от време сега пак. Казах още пре-

ди: при възможност – ще пиша веднага. Затова мисля съм извинен, тъй 
като постоянните боеве и трудности не позволяваха да ти пиша. Все 
пак бъди благодарна, че съм жив сега, т. е. в състояние да ти пиша. Как 
прекара дните 5-ти и 6-ти декември? За мене те бяха най-критичните, 
преживях две атаки, в които по чудо оцелях. Врага избяга далеч, отс-
тъпи много километри. Сега сме по петите му. Предположението ти за 
мястото, където сме е абсолютно невярно. Не се интересувай. Знай, че 
някъде из Сърбия. Както/където и писмото от тебе получих само някол-
ко часа след втората атака на един град... благодаря много. Пликовете 
и перодръжката останаха в моя взводен подофицер, когот раниха, та 
сега едва намерих плик, а перодръжка е невъзможно да се намери. Аз 
във всяко отношение съм добре. Живея с надежда и вяра в едно хубаво 
бъдеще. Дано само случая ме пази, както досега. Ако не беше ти, не 
щях да ставам за нищо, ни щях да се пазя, ни щях да държа на живота. 
Благодаря ти, ти някога, като че ли ме окриляш и даваш сили за всичко.

64 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 24 (DA Shumen, f. 658K, op. 1, a.e. 24).
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Бъди спокойна, чети повече, защото и теб ти предстои матура. А и 
8-ми клас не е много лесно.

Има много интересни неща да си говорим, но като се видим. Сега 
повече не мога да намеря какво да пиша.

Знай само, че те обичам повече от всякога и [нищо] не е в състоя-
ние да помрачи отношенията ни, нищо, освен самата ти. Защото всички 
дни, в които се блъсках между живота и смъртта бяха някога прекарани 
с тебе, аз вярвам в тебе и щастието ни.

Поздрави на Любо. Благодаря му, че ти предава навреме писмата 
ми.

За бъдещето не мога да кажа нищо. Сега има само едно. Победата 
над врага. На мене, ако съм [–] щастлив живот и здраве. Тогава всичко 
ще бъде хубаво. Ще бъдат дни на радост, защото сега доживяхме един 
нов и хубав ред на справедливост, на който [толкова] имаме да се рад-
ваме. Но за него ще трябва от всякои труд, съзнателен труд. Живея си 
с надеждата за скорошно виждане и светло бъдеще. Каквото и да стане 
[–] бъди щастлива.

Сашо

Писмо на Ал. Димитров до Л. Самурова с дата 16 [ноември 
1944] г., София6565

Лили,
Още на 11-ти бях ранен в дясното бедро. Раната е голяма и дълбо-

ка, но няма опасност за умиране или оставане [на] недостатък. Сега съм 
във Враца. Болницата Враца.

В София почти не се бавихме затова не можах да те извикам. Пък 
и бях в много лош вид.

Всичко хубаво
Пиши 
Сашо

65 ДА Шумен, ф. 658К, оп. 1, а.е. 25 (DA Shumen, f. 658 K, op. 1, a.e. 25).
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„ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА“ – ВЪЗМОЖНОСТИ  
ЗА ФОРМИРАНЕ ГРАЖДАНСКАТА КУЛТУРА  

НА УЧЕНИЦИТЕ
Цветана Иванова

“WOMEN IN HISTORY” – OPPORTUNITIES FOR  
THE FORMATION OF CIVIC CULTURE OF STUDENTS

Tsvetana Ivanova

The article discusses the issue of the major ideas, presented in the History and civi-
lizations textbooks, published after the 2015 legal amendments. In addition, it observes how 
the intended purposes of the educational programs are accomplished in school historical 
education. The focus of the scientific research is the representation of women in history. The 
analysis of the textbooks allows us to summarize that the topic is presented within rational 
limits, without being overexposed or neglected. The volume, interpretations and provision of 
various resources in the development of the problem for educational purposes vary depend-
ing on the conceptual ideas of the author teams. There is a general tendency to present the 
topic as part of the modernization of Bulgarian society. Thus, in practice, students are given 
a solid foundation for understanding gender equality as an element of the civilizational path 
of European societies.

Историческото образование в съвременното българско училище е 
призвано активно да допринася за изграждане културата на граждан-
ското общество като иманентна част от социалните компетентности на 
младите хора1. Този многопластов проблем заслужава внимание, защото 

1 По-нови публикации по темата са: Паев, К. Гражданското образование в обу-
чението по история. София, 2020 (Paev, K. Grazhdanskoto obrazovanie v obuchenieto po 
istoriya. Sofia, 2020); Кушева, Р. Съвременното историческо образование – отговори 
на новите предизвикателства. София, 2007 (Kusheva, R. Savremennoto istorichesko 
obrazovanie – otgovori na novite predizvikatelstva. Sofia, 2007); Якимов, Г. Гражданско 
образование. София, 2011 (Yakimov, G. Grazhdansko obrazovanie, Sofia, 2011); 
Каснакова, Ц. Гражданското образование в България (1878 – 2005 г.). Стара Загора, 
2008 (Kasnakova, Ts. Grazhdanskoto obrazovanie v Bulgaria (1878 – 2005 g.). Stara 
Zagora, 2008); Иванова, Ц. Формиране на гражданската култура на учениците чрез ус-
вояване на основни понятия в часовете по история и цивилизация. – В: Съвременната 
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безспорно, историята като учебен предмет има значим потенциал 
да допринася за формиране на гражданска култура. В съвременната 
структура на училищното образование в България2 се изучава самос-
тоятелен предмет гражданско образование, но по силата на закона, той 
е структуриран във втора гимназиална степен. Системното изграждане 
на асоциираност на децата към ценностите на гражданското общество 
обаче би трябвало да започва много по-рано. Поради тези обстоятелства 
гражданските компетенции в прогимназиален и първи гимназиален 
етап са обект на формиране и развиване чрез изучаването на другите 
предмети в училище. И историята като хуманитарна обществена наука 
има своето важно участие в този процес. Тя може да допринесе не само 
за познаването и възприемането им, но и за тяхното разбиране в истори-
чески контекст и прилагането им в съвременното общество3. Парамет-
рите на образователния модел4 се транслират в учебниците по история, 
които са един от носителите на промяната от 90-те години насам. Това 
ги прави интересен за наблюдение и анализ обект5. Концептуализира-

история: времена, реалности, промени. Варна, 2009, 115 – 123 (Ivanova, Ts. Formirane 
na grazhdanskata kultura na uchenitsite chrez usvoyavane na osnovni ponyatiya v chasovete 
po istoriya i tsivilizatsiya. – V: Savremennata istoriya: vremena, realnosti, promeni. Varna, 
2009, 115 – 123).

2 Закон за предучилищното и училищно образование. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. 
(Zakon za preduchilischtnoto i uchilischtno obrazovanie. DV, br. 79 ot 13.10.2015 g.); 
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ДВ, бр. 95 от 
08.12.2015 г. (Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. za obschtoobrazovatelnata podgotovka. DV, 
br. 95 ot 08.12.2015 g.). www.mon.bg [последно посетен на 30.06.2021].

3 Якимов, Г. За акцентите на гражданското образование в съвременното бъл-
гарско училище. – В: Историята, която усмихва. София, 2014, 335 – 348 (Yakimov, 
G. Za aktsentite na grazhdanskoto obrazovanie v savremennoto balgarsko uchilishte. – V: 
Istoriyata, koiyato usmihva. Sofia, 2014, 335 – 348).

4 Възприемаме от проф. М. Радева дефиницията, че модел на историческото обра-
зование представлява „цялост, която включва: учебно съдържание, отразено в учебните 
програми и създадените на тяхна основа учебници, методическа теория, разработвана от 
учените дидактици и методици, както и непосредствената практика на редовите българ-
ски учители“. Подробно виж в: Радева, М. Българското историчес ко образование през 
XIX – XX век между романтичния национализъм и толерантност та. – В: Иронията на 
историка. Професор Милчо Лалков. С., 2004, 79 – 80 (Radeva, M. Balgarskoto istorichesko 
obrazovanie prez XIX – XX vek mezhdu romantichniya natsionalizam i tolerantnostta. – V: 
Ironiyata na istorika. Profesor Milcho Lalkov. S., 2004, 79 – 80).

5 По-нови изследвания по темата са: Табакова К. Учебникът по история – дидак-
тически аспекти. София, 2013 (Tabakova, K. Uchebnikat po istoriya – didakticheski aspekti. 
Sofia, 2013); Радева, М. „Новото поколение учебници по история през 90-те години и 
ценностите на Европейския съюз. – Исторически преглед. 2003, 3 – 4, 198 – 213 (Radeva, 
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ното представяне на историческата материя е показателно за очаквани-
те резултати, които търси училищното историческо образование – като 
знания, умения и компетенции. В този план особено важен е фунда-
ментът, върху който се гради основата на гражданското образование. 
Той е свързан както с обем исторически знания (учебникът всъщност е 
официализирания институционализиран национален разказ за минало-
то), така и с дидактическите подходи за тяхното разбиране, осмисляне 
усвояване (чрез въпроси, задачи и др.). В комплексното им познавателно 
взаимодействие се залага националната стратегия на училищното исто-
рическо образование. Учебниците са всъщност видимия за обществото 
маркер на следваната държавна политика в училищното образование и 
в него много ясно трябва да се проектират достиженията на историята 
и дидактиката като академично познание, в това число и тези, свързани 
с гражданското образование. Широк е спектърът от исторически теми, 
които кореспондират с тази важна цел на училищното образование. В 
методическата литература са налични интересни публикации, фокуси-
рани върху някои от аспектите на гражданското образование6.

M. “Novoto pokolenie” uchebnitsi po istoriya i tsennostite na Evropeyskiya sayuz, – Istorièski 
pregled. 2003, 3 – 4, 198 – 213); Радева, М. Първият евроучебник по история. “История на 
Европа“. – История. 1994, 1, 51 – 58 (Radeva, M. Parviyat evrouchebnik po istoriya. “Istoriya 
na Evropa”. – Istoriya. 1994, 1, 51 – 58); Кушева, Р. Съвременното историческо образова-
ние, 149 – 264 (Kusheva, R. Savremennoto istorichesko obrazovanie, 149 – 264); Иванова, 
Ц. Образът на Византия в учебниците по история и цивилизация. – В: Понятия, цен-
ности, промени. Историята: време и реалности. Т. 7., Варна. 2011, 158 – 166 (Ivanova, 
Ts. Obrazat na Vizantiya v uchebnitsite po istoriya I tsivilizatsi ya. – V: Ponyatiya, tsennosti, 
promeni. Istoriyata: vreme i realnosti, 158 – 166); Иванова, Ц. Интеркултурни аспекти 
на съвременния исторически учебен дискурс. – Диалогът в историята. 2018, 38 – 39, 
119 – 127 (Ivanova, Ts. Interkulturni aspekti na savremenniya istoricheski ucheben diskurs. – 
Dialogat v istoriyata. 2018, 38 – 39, 119 – 127); Иванова, Ц. За историческите „срещи 
с непознатото“ в новите учебници по История и цивилизации. – В: Историкии, 10, 
2017, Велико Търново, 169 – 182 (Ivanova, Ts. Za istoricheskite “sreshti s nepoznatoto“ v 
novite uchebnici po Istoriya I tsivilizatsii. – V: Istorikii, 10, 2017, Veliko Tarnovo. 169 – 182); 
Иванова, Ц. Космополитният свят на Античността в иновативните подходи на учебния 
дискурс. – Любословие, 17, 2017, 89 – 99 (Ivanova, Ts. Kosmopolitniya svyat na Antichnostta 
w inovativnite podhodi na uchebniya diskurs. – Lyuboslovie, 17, 2017, 89 – 99). Якимов, Г. 
Формиране на икономическа грамотност и на представи за стопанското развитие у уче-
ниците в пети клас чрез новата програма и учебниците по История и цивилизации. – 
История. 2021, 2, 188 – 196 (Yakimov, G. Formirane na ikonomicheska gramotnost I na 
predstavi za stopanskoto razvitie u uchenicite v peti klas chrez novata programa i uchebnicite 
po Istoriya i tsivilizatsii. – Istoriya. 2021, 2, 188 – 196).

6 Якимов, Г. Формиране на икономическа грамотност и на представи за стопан-
ското развитие у учениците в пети клас чрез новата програма и учебниците по История 
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В настоящия текст погледът ни ще се насочи към проблем, който 
е актуален и важен за изграждане ценностната система на модерната 
съвременна гражданска личност – жените в историята. Не бихме твър-
дели, че той е нов за историческата наука7, но е интересно как достиже-

и цивилизации. – История, 2021, 2, 188 – 196 (Yakimov, G. Formirane na ikonomicheska 
gramotnost I na predstavi za stopanskoto razvitie u uchenicite v peti klas chrez novata 
programa i uchebnicite po Istoriya i tsivilizatsii. – Istoriya, 2021, 2, 188 – 196). Иванова, 
Ц. Интеркултурни аспекти на съвременния исторически учебен дискурс. – Диалогът 
в историята. 2018. 38 – 39, 119 – 127 (Ivanova, Ts. Interkulturni aspekti na savremenniya 
istoricheski ucheben diskurs. – Dialogat v istoriyata. 2018, 38 – 39, 119 – 127); Иванова, Ц. 
Формиране на гражданската култура на учениците чрез усвояване на основни понятия 
в часовете по история и цивилизация. – В: Съвременната история: времена, реално-
сти, промени. Варна, 2009, 115 – 123 (Ivanova, Ts. Formirane na grazhdanskata kultura na 
uchenitsite chrez usvoyavane na osnovni ponyatiya v chasovete po istoriya i tsivilizatsiya. – 
V: Savremennata istoriya: vremena, realnosti, promeni. Varna, 2009, 115 – 123) Стойчева, 
В., К. Котларска. Равенството на половете като компонент на гражданското образова-
ние. – В: Образование за равни възможности. Велико Търново, 2004, 7 – 15 (Stoycheva, 
V., K. Kotlarska. Ravenstvoto na polovete kato component na grazhdanskoto obrazovanie. – 
V: Obrazovanie za ravni vazmozhnosti. Veliko Tarnovo, 2004, 7 – 15); Stoycheva, V., K. 
Kotlarska. Egalité des sexes – possibilités de coopération entre l’éducation formelle et 
informelle en Bulgarie. – In: Une éducation à la citoyenneté européenne. Montpellier, 2005.

7 По-нови публикации по въпроса са: Даскалова, Кр. Жени, пол и модернизация 
в България 1878 – 1944. С., 2012. (Daskalova, Kr. Zheni, pol i modernizatsiya v Bulgaria 
1878 – 1944. S., 2012); Даскалова, Кр. Женско движение и феминизми в България 
(средата на XIX – средата на XX век). С., 2006 (Daskalova, Kr. Zhensko dvizhenie I 
feminizmi v Bulgaria (sredata na XIX – sredata na XX vek). S., 2006); Женски идентично-
сти на Балканите. Съст. Кр. Даскалова, К. Славова, София, 2004 (Zhenski identichnosti 
na Balkanite. Sast. Kr. Daskalova, K. Slavova, S., 2004); Извори за историята на жени-
те: дневници, писма, белетристика. Съст. Кр. Даскалова, Ж. Назърска, Р. Рошкева, С., 
2021 (Izvori za istoriyata na zhenite: dnevnitsi, pisma, beletristika. Sast. Kr. Daskalova, Zh. 
Nazarska, R. Roshkeva, S., 2021); Пол и преход: 1938 – 1958. Академична конференция. 
Съст. Кр. Даскалова и Т. Кметова. С., 2011 (Pol i prehod: 1938 – 1958. Akademichna 
konferentsiya. Sast. Kr. Daskalova, T. Kmetova. S., 2011); Бок, Г. Мястото на жените в ис-
торията. – В: Историци за историята. С., 1988, 303 – 403 (Bok, G. Myastoto na zhenite 
v istoriyata. – V: Istoritsi za istoriyata. S., 1988, 303 – 403); Нагл-Доцекал, Х. История 
на жените като перспектива и частна област на историческата наука. – В: Историци за 
историята. С., 1988, 404 – 408 (Nagl-Dotsekal, H. Istotiya na zhenite kato perspektiva i 
chastna oblast na istoricheskata nauka. – V: Istoritsi za istoriyata. S., 1988, 404 – 408); Пуле, 
Х. Ю. История на жените и история на обществото. – В: Историци за историята, С., 
1988, 409 – 412 (Pule, H. Uy. Istoriya na zhenite i istoriya na obshtestvoto. – V: Istoritsi za 
istoriyata. S., 1988, 409 – 412); Тодорова, О. Жените от Централните Балкани през 
османската епоха XV – XVII век. С., 2004 (Todorova, O. Zhenite ot Tsentralnite Balkani 
prez osmanskata epoha XV – XVII vek. S., 2004); Назърска, Ж. Университетското об-
разование и българските жени 1879 – 1944. С., 2003 (Nazarska, Zh. Universitetskoto 
obrazovanie i bulgarskite zheni 1879 – 1944. S., 2003); Стоянов, Ж. За жените в история 
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нията на академичните дирения се транслират в учебните дискурси, как 
са организирани като иманентна част на учебното съдържание. В този 
анализ ще потърсим отговор на въпроса би ли допринесло училищно-
то историческо образование за разбиране на една от фундаменталните 
идеи на съвременния културен цивилизационен модел, към който при-
надлежим – тази за равноправието на половете. Историята би могла да 
представи на учениците целия дълъг и сложен исторически детермини-
ран път, който човечеството извървява, за да видим днес съвременната 
жена напълно равноправна със „силния пол“. Именно историческата 
призма позволява да се фокусира интересът към въпроса в развитие, да 
се откроят различните епохи, култури, с тяхната специфика по отноше-
ние ролята и мястото на жената в обществото.

Тезата за „мълчанието на историята“ за ролята на жените трябва 
да бъде внимателно и комплексно контекстуализирана в историческото 
време8, а не да се отнася априори към всяка епоха. До голяма степен 
липсата на женски персонажи в историческия разказ се дължи на осо-
бености на епохите. Паралелно с това обективно обстоятелство е важно 
да се подчертае, че дефинитивно учебният дискурс се организира пре-
имуществено около големи исторически процеси, определящи перспек-
тивите за развитие на държавите и обществата. Учебниците разполагат 
с ограничено дискурсно пространство и затова наратива се концентрира 
около структуроопределящи факти и личности. Към сложността на 
проб лема трябва да добавим и обстоятелството, че след демократичните 
промени от 90-те години на ХХ век в България училищното историческо 
образование и академичната наука извървяват един нелек път на реин-
тегриране в европейското културно пространство9, на модернизиране и 
приобщаване към достиженията на демократичния образователен и ци-
вилизационен модел10. Във времето на първоначалната трансформация 

та – NotaВene. 2009, 12 (Stoyanov, Zh. Za zhenite v istoriyata – NotaBene. 2009, 12) 
http:// notabene–bg.org/index.php?issue=11 [последно посетен на 30.06.2021]

8 Стоянов, Ж. За жените в историята (Stoyanov, Zh. Za zhenite v istoriyata) 
http://notabene–bg.org/index.php?issue=11 [последно посетен на 30.06.2021]

9 Радева, М. Училищното историческо образование в България (1878 – 1944). 
Методико-исторически анализ. С., 2008, с. 7 (Radeva, M. Uchilishtnoto istorichesko 
obrazovanie v Bulgaria (1878 – 1944). Metodiko-istoricheski analiz. S., 2008, s. 7).

10 Кушева, Р. Съвременното историческо образование, с. 12 (Kusheva, R. 
Savremennoto istorichesko obrazovanie, s. 12); Иванова, Ц. Преподаването на исто-
рия в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен, 2013, 58 – 63 
(Ivanova, Tz. Prepodavaneto na istoriya v balgarskoto uchilishte – traditsii I savremenni 
problemi. Shumen, 2013, 58 – 63).
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на историческото образование, разбираемо, с по-голяма тежест са въп-
росите на политическото и икономическото развитие, за да се преодо-
леят изкривяванията в предходната интерпретация, резултат от догмите 
на политизирания от комунистическата идеология прочит на историята. 
Идва времето обаче, когато този манипулативен пласт в учебниците по 
история е изчистен и вниманието се насочва към други аспекти, които 
да формират ценностната система на младия човек от XXI век11.

Това включва на първо място аксиологично-философските кон-
цепти на интерпретацията на историята, един от смисловите центро-
ве, на които е „Човекът в историята“, човекът като субект на диалог12. 
Това довежда до нови тематични акценти в учебното съдържание като 
всекидневния живот и ролята на жената13. В теорията на училищното 
образование вече има направени частични изследвания и методически 
разработки в тази насока14. Тези безспорни достижения в интерпре-
тацията на проблема за учебни цели са част от общата тенденция на 
интегриране в българското образование на ценностните концепти на 
западноевропейското културно пространство.

В настоящата статия ще разгледаме критично как е интерпретиран 
проблемът за жените в историята при изучаване на националната исто-

11 Кушева, Р. Съвременното историческо образование, 16 – 53 (Kusheva, R. 
Savremennoto istorichesko obrazovanie, 16 – 53).

12 Пак там, с. 41 (Pak tam, s. 41).
13 Пак там, 50 – 51 (Pak tam, 50 – 51).
14 Даскалова, Кр. Жените в българските учебници по история. – В: Женски 

идентичности на Балканите. С., 2004 (Daskalova, Kr. Zhenite v bulgarskite uchebnitsi 
pi istoriya. – V: Zhenski identichnosti na Balkanite. S., 2004); Стойчева, В. и колектив. 
Практикум по джендър образование. Методически разработки. Велико Търново, 
2004 (Stoycheva, V. I kolektiv. Praktikum po dzhendar obrazovanie. Metodicheski 
razrabotki. Veliko Tarnovo, 2004); Мъже&жени: различни и равни. Учебно пособие. 
Велико Търново, 2002 (Mazhe&zheni: razlichni i ravni. Uchebno posobie. Veliko Tarnovo, 
2002); Стойчева, В., К. Котларска. Да преподаваме джендър равенство. Учебно по-
магало. Велико Търново, 2006 (Stoycheva, V., K. Kotlarska. Da prepodavame dzhendar 
ravenstvo. Uchebno pomagalo. Veliko Tarnovo, 2006); Арнаудов, В. Съдържателен ана-
лиз на учебниците от началния етап на основната степен на образование (1 – 4 клас) 
от гледна точка на джендър проблематиката. http://www.cwsp.bg/upload/docs/Arnaudov_ 
ContentAnalysis1.pdf 30.06.2021 [последно посетен на 30.06.2021] (Arnaudov, V. 
Sadarzhatelen analiz na uchebnitsite ot nachalniya etap na osnovnata stepen na obrazovanie 
(1 – 4 klas) ot gledna tochka na dzhendar problematikata). Темата се среща и в излез-
лите вече от употреба учебници за шести клас. Виж напр. Гаврилова, Р. и колектив. 
История и цивилизация за 6. клас. София: Просвета, 2007 (Gavrilova, R. i kolektiv. 
Istoriya i tsivilizatsiya za 6. klas. Sofia: Prosveta, 2007), където в урок „Българинът на 
прага на ХХ век“ има част „Жените и женският въпрос“, с. 121.
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рия в прогимназиална степен в 7. клас. Изборът ни е обусловен от факта, 
че това е първият системен курс за учениците по национална история и 
в същото време е завършващият клас на основната образователна сте-
пен. Анализът се базира на утвърдените от МОН учебници по история 
и цивилизации15. В учебната програма за седми клас е определена цел: 
„учениците се запознават с осъществяването на модернизационните 
процеси в българското общество, със сложния и противоречив път на 
изграждане на съвременните ценности на българите. Така се утвържда-
ва съзнанието за гражданска и национална идентичност и разбирането 
за активната роля и гражданската отговорност на личността“16. Тази во-
деща цел на обучението по история в седми клас задава и основни ори-
ентири, към които ще насочим изследването, за да видим как се вписва 
тази проблематика в общия аксиологичен пласт на учебния дискурс.

Обемът и характерът на настоящия текст предполага да се подбе-
рат ключови исторически проблеми, които позволяват да се фокусира 
наблюдението – например новобългарското образование, промените в 
ежедневието и новите социални ангажименти и роли на жената. Тук 
искам да подчертая, че съзнателно извън обхвата на настоящия текст 
остава участието на жени в национално освободителното движение и 
войните за национално обединение, поради разбирането, че по своята 
важност този въпрос заслужава да бъде обект на самостоятелно изслед-
ване. И тъй като търсим релацията на този аспект с изграждането на 
гражданските компетентности на учениците, се фокусираме върху ис-
торическия период, в който се променя ролята на жената в обществото, 
в Европа се зараждат и развиват движения за еманципация и равнопра-
вие на жените, за право на труд и др. Хронологически ще отграничим 
периода на изследване от Възраждането до Втората световна война. 
Или от началото на изграждането на модерното общество до кардинал-

15 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Булвест 
2000, 2018 (Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Bulvest 2000, 
2018); Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Анубис, 2018 
(Matanov, H. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Anubis, 2018); Гаврилова, 
Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Просвета, 2018 (Gavrilova, 
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Prosveta, 2018); Михайлова, Е. и ко-
лектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Просвета Плюс, 2018. (Mihaylova, 
E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Prosveta Plyus, 2018); Палангурски, 
М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Рива, 2018 (Palangurski, M. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Riva, 2018).

16 Учебна програма по История и цивилизации за 7. kлас. (Uchebnа programа po 
Istoriya i tsivilizatsii za 7 klas) www.mon.bg [последно посетен на 30.06.2021].
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ните промени настъпили след 09.09.1944 г., когато комунистическата 
идеология наслагва осезаем пласт върху ролята и мястото на жената в 
обществото, което пък изисква отделно изследване.

Ще потърсим отговор на въпроса доколко тази проблематика 
присъства в учебниците по история и как е ценностно интерпретирана 
с оглед запознаване на учениците с историческия път, който изминава 
българското общество, за да достигне до стандартите на европейските 
демократични държави. Специфика е, че началото на модерното време 
в българската история се отнася към период, в който липсва самос-
тоятелна българска държава и това рефлектира върху динамиката на 
обществените процеси. В този смисъл е разбираемо, че в учебниците 
най-голямо място и внимание е отделено на движенията за независима 
държава, църква, просвета. Анализът на учебното съдържание позво-
лява да откроим някои добри методически идеи, чрез които мястото 
на българската жена е показано като част от общите модернизационни 
процеси във възрожденското общество.

Образованието е особено важно за всяко общество и основна 
гражданска ценност. Днес е безспорно прието правото на всяко дете да 
получи добро образование. В зората на новото време обаче не е така и 
затова е важно учениците да разберат, че още от Възраждането, с поя-
вата на светското образование, се заражда и девическото образование. 
Паралелно с това се изяснява и участието на жени учителки в проце-
са на изграждане на светски училища и тяхното развитие. В някои от 
учебниците за 7. клас това не се споменава17, но примерите за добри 
методически интерпретации са доминиращи. Темата присъства като 
част от основния учебен текст и ресурси за организиране дейности на 
учениците в темите за нови знания18 и като част от урочни статии за 
упражнение и развиване на практически умения. Ще си позволим един 
пример от учебника на издателство „Просвета“, където в урок упражне-
ние „Помогни ми да те возвися“ е изведен акцент „Учителите – двигател 
на Българското възраждане“, в който е дадена за пример дейността на 
Анастасия Тошева и въпроси, които насочват учениците към ценностно 
осмисляне на значимостта на девическото образование като елемент на 
модернизацията на българското общество19.

17 Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 36 – 38 (Matanov, 
H. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 36 – 38).

18 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 23 (Gavrilova, 
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 23). Якимов, Г. и колектив. История и 
цивилизации за 7. клас, с. 20 (Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 20).

19 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 26 – 27 
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 26 – 27).
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За периода на Възраждането в ежедневието ролята на жената ос-
тава все още в традиционни патриархални рамки, като това логично е 
представено във всички учебници. Паралелно с това са подчертани 
и някои белези на модернизацията в обществения живот – например 
появата на първите женски дружества20. Добри методически идеи се от-
криват в редица учебници. В този на издателство „Рива“ в урок „Светът 
на възрожденските българи“ е поместен исторически извор „Отноше-
нието към жената“ и въпроси за анализ и обяснение. Текстът е прецизно 
подбран – на съвременник на описваната епоха – гръцкият консул във 
Варна, част от неговите спомени, публикувани 1856 г.21. В учебника на 
издателство „Булвест 2000“ също е отделено място за променящото се 
отношение към българката и нейното място във възрожденското обще-
ство, като е обяснена разликата в модернизационните процеси в селото 
и града22. В учебника на издателство „Просвета плюс“ акцент върху 
променящата се роля на жената е поставен чрез погледа на европееца – 
пътеписни бележки от 1833 г. на французина Алфонс дьо Ламартин и 
въпрос „какво впечатление му правят българските жени“23.

Друг важен етап в представянето на жените е появилите се след 
Освобождението промени, свързани с изграждането на модерната дър-
жава и нейното законодателство. Първите регламентации, защитаващи 
правата на жените (и децата) на равни условия на труд с приемането на 
закон през 1905 г. е отбелязано като важно събитие в процеса на еман-
ципация24. Видимо в учебните текстове е постепенното навлизане на 
жените в стопанския живот и специализираното образование25, което 
им дава възможности за по-добра реализация и самостоятелност.

20 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 56 (Yakimov, G. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 56).

21 Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 23 
(Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 23).

22 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 60 – 61 (Yakimov, 
G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 60 – 61).

23 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 29 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 29).

24 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 86 (Gavrilova, 
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 86). Якимов, Г. и колектив. История и ци-
вилизации за 7. клас, с. 122 (Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 122); 
Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 82 (Palangurski, 
M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 82), където е даден за анализ и текст от 
закона.

25 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 119, 121 
(Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 119, 121).
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Във всички учебници са поместени сполучливо подбрани фото-
графии, представящи балансирано и рационално участието на жените в 
стопанските дейности.

Друга важна новост в следосвобожденското общество е развитие-
то на висшето образование в България, където също е маркирано мяс-
тото на жените в текстове26 и архивни снимки. Възможности за активно 
участие на учениците чрез допълнителни самостоятелни дейности дават 
например фотография от читалнята на библиотеката на Софийския уни-
верситет, в която всички персонажи са жени и снимка на занимания в 
Художествената академия в София27, където също се виждат студентки. 
Би могла да се постави задача на учениците да проучат колко девойки 
се обучават в СУ и в други висши училища в определен период, в кои 
специалности, да съпоставят с днешното състояние в българските уни-
верситети.

Друга сфера на обществения живот, в която отчетливо се акцентира 
на приноса на жените, е културата, изкуството и науката. Заслужава да 
се отбележи, че наред с традиционните имена на поетесите Дора Габе, 
Елисавета Багряна, актрисите Адриана Будевска и Христина Морфова, 
са представени и не толкова популярни женски образи като актрисите 
Марта Попова, Зорка Йорданова и писателката Ана Карима28, пианист-
ката Люба Енчева, скулпторката Васка Емануилова29, киноактрисата 
Маня Цачева30. В учебника на издателство „Просвета плюс“ е помес-
тен допълнителен текст „Жените в изкуството“, където е подчертано, 
че „Освен изявени творци те са активни радетелки за утвърждаване на 
гражданските права на жените в България“31. В учебниците е отделено 

26 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 127 (Yakimov, G. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 127), където е дадена статистическа инфор-
мация за броя на студентките (217) от общия брой (1500) в СУ от началото на ХХ век.

27 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 96 – 97 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 96 – 97).

28 Изключение от тази обща тенденция прави учебникът на издателство Анубис, 
където в урочната статия „Българската култура след Освобождението“ не се спомена-
ва името на нито една жена, нито в литературата, театъра, изобразителното изкуство. 
Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 36 – 38 (Matanov, H. i 
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 80 – 81).

29 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 128 (Yakimov, 
G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 128).

30 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 123 
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 123).

31 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 97 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 97).

Цветана Иванова



135

място и за приносите на жените в науката. В този период те са все още 
малобройни. Представена е Елисавета Карамихайлова и нейния път в 
науката, като е подчертано, че тя е първата жена в България доцент и 
професор, специалист по ядрена физика32.

В учебниците намират място и по-малко известни проявления на 
еманципацията от това време като първите конкурси за красота33 – една 
тема, която би предизвикала интереса на учениците и може да се дора-
звие, като им се постави задача да проучат и представят какви са били 
тези конкурси, къде се провеждат, да подберат фотографии, да разсъж-
дават върху нравите на обществото и др.

Важен момент в еманципацията на българската жена е правото да 
гласува на избори, прието от 1937 и 1938 г., което е споменато в един от 
учебниците, но не е изведено в ясен акцент34. Този факт би могъл да се 
използва по-ефективно за изграждане на национално самочувствие и 
гражданска култура, защото е известно, че в това отношение България 
изпреварва дори някои от големите западноевропейски държави.

В заключение анализът на учебното съдържание позволява да се 
направи извод, че темата за „жената в историята“ присъства в рационал-
ни граници, без да е преекспонирана или пък неглижирана. Разбира се, 
както обемът, отделен на тази проблематика, така и интерпретациите и 
обезпечаването с разнообразни ресурси за разработването ѝ варират в 
зависимост от концептуалните идеи на авторските колективи. Обща е 
тенденцията за представяне на проблема като част от модернизацията 
на българското общество. Така на учениците се дават стабилни основи 
за разбиране равноправието на половете като елемент на цивилизацион-
ния път на обществата, за осмислянето на този концепт като ценностно 
натоварен за съвременния човек, за нашата култура и идентичност като 
неделима част от европейската културна рамка и определящ цивили-
зационен белег на гражданското общество и демократичната държава.

32 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 127 (Yakimov, 
G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 127); Гаврилова, Р. и колектив. История 
и цивилизации за 7. клас, с. 121 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 
s. 121).

33  Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 125 
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 125).

34 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 126 
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 126).
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МИТОВЕТЕ В ИСТОРИЯТА И ДИАЛОГЪТ  
С „БЛИЗКОТО МИНАЛО“ В СЪВРЕМЕННИЯ  

УЧЕБЕН ДИСКУРС

Цветана Иванова

THE MYTHS IN HISTORY AND THE DIALOGUE  
WITH THE “RECENT PAST” IN THE CONTEMPORARY 

EDUCATIONAL DISCOURSE
Tsvetana Ivanova

The article presents the problem of studying the history of the „recent past“ in the 
modern Bulgarian school. The question is raised about the chronological boundaries, given 
the age of students born after 2002 and what the „recent past“ is for them. Through the 
analysis of the textbooks, conclusions were made for the interpretation of key issues from 
the historical development of Bulgaria after 1989. The opportunities for developing the 
civic culture of the students and their active attitude to the problems in the modern world 
were sought. Good didactic ideas in the presentation of this complex historical matter are 
highlighted.

История на „близкото минало“ е една от тематичните структури, 
които биха могли да се определят като „деликатни“ по смисъла на обра-
зователната теория1 и като такава тя е със сравнително голям потенциал 
за продуциране на митове2 в историческия учебен дискурс. Обект на 

1 По-нови публикации по темата: Страдлинг, Р. Преподавание истории 
Европы XX века. Издание Совета Европы. 2001, 103 – 107 https://rm.coe.int/1680494239 
(20.07.2020) (Stradling, R. Prepodavanie istorii Evropy XX veka. Izdanie Soveta Evropy. 
2001, 103 – 107); Иванова, Ц. Преподаването на история в българското училище – 
традиции и съвременни проблеми. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 
2013, 74 – 80 (Ivanova, Ts. Prepodavaneto na istoriya v bulgarskoto uchilishte – tradicii 
I savremenni problemi. Shumen, UI “Episkop Konstantin Preslavski”, 2013, 74 – 80); Ван 
дер Леу-Рорд, Йоке. Евроклио – подход и методология. – Диалогът в историята. 
19 – 20, 2008, 22 – 23 (Van der Leu–Rord, Yoke. Evroklio – podhod I metodologiya. – 
Dialogat s istoriyata. 19 – 20, 2008, 22 – 23).

2 Определение за „мит“ и „стереотип“ в теорията на училищното историческо 
образование виж в: Радева, М. Скрити програми в обучението по история. – История, 



137

целенасочени академични изследвания3, периодът има голямо значение 
при преподаването на история в съвременното българско училище за 
постигане на водещите ценностни ориентации, заложени като цели в 
нормативните документи4.

С оглед на избраната тема в настоящата публикация понятието  
„мит“ се интерпретира в широк образователен смисъл, като тенденциоз-
но, едностранчиво или селективно представяне на исторически процеси, 
събития, личности. „Митовете“ в историята са определни като проблем 
в училищното образование още 90-те години5. В резултат на академични 
и емпирични изследвания той е идентифициран и са очертани методиче-
ски подходи за преодоляването му, което позволява да се твърди, че е на-
правена голяма крачка в изчистването на митологемите от учебниковите 
текстове. Изследователският интерес се провокира от съвременния етап 
на развитие на училищното образование, в който е важно не само да не 
се откриват скрити манипулативни внушения или „замълчаване на ис-
тина“, а да са налице дидактически механизми, по които историческото 
образование работи за изграждане на система от умения и компетенции 
на учениците, от рационални ценностни ориентири в социума, които ще 
ги направят резистентни към идеологически манипулации, чуствителни 
към „употребите на историята“ за политически цели.

В настоящия текст би било претенциозно да се прави опит да 
се отговори на един от фундаменталните въпроси на образователната 
парадигма, а и на академичната историческа наука – къде поста-

5 – 6, 1996, 20 – 25 (Radeva, M. Skriti program v obuchenieto po istoriya. – Istoriya, 5 – 61, 
1996, 20 – 25); По-нови изследвания за „митовете в историята“ виж например – В: 
История, митология, политика. София, 2010 (Istoriya, mitologiya, politika. Sofia, 2010); 
Даскалов, Р. Митологизиране в историята: по български примери. – В: История, ми-
тология, политика. Сoфия, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, 33 – 46 (Daskalov, R. 
Mitologizirane v istoriyata: po bulgarski primeri. – V: Istoriya, mitologiya, politika. Sofia, 
UI “Sv. Kliment Ohridski”, 2010, 33 – 46).

3 В науката напоследък се появяват все повече публикации, свързани с тази про-
блематика, тя е обект на изследване и на специално създадени научни структури, като 
напр. Институт за изследване на близкото минало. http://minaloto.bg/

4 Закон за предучилищното и училищно образование. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. 
(Zakon za preduchilischtnoto i uchilischtno obrazovanie. DV, br. 79 ot 13.10.2015 g.); 
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ДВ, бр. 95 от 
08.12.2015 г. (Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. za obschtoobrazovatelnata podgotovka. DV, 
br. 95 ot 08.12.2015 g.); Учебни програми по история и цивилизации. www.mon.bg 
(Uchebni programi po Istoriya i tsivilizatsii)

5 Радева, М. Скрити програми в обучението по история. – История, 5 – 6, 1996, 
20 – 25 (Radeva, M. Skriti programi v obuchenieto po istoriya. – Istoriya, 5 – 6, 1996, 20 – 25).
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вяме хронологическата граница на „близкото минало“, къде минава 
линията, която отграничава „миналото“ като рационално познавателно 
поле и конструкт на общественото съзнание и неговото индивидуално, 
лично преживяване, което всеки индивид кодира в разбирането на ис-
торическите процеси. В повечето научни текстове е прието с термина 
„близко минало“ да се обозначава времето след 9.09.1944 г. и най-вече 
т. нар. „Живков социализъм“. В учебниците по история обаче, хроно-
логическите рамки на учебната материя достигат до наши дни и в този 
контекст би трябвало да си зададем въпрос дали границите на т. нар. 
„близко минало“ не се изместват към държавно-политическите, об-
ществени и икономически промени след 1989 година. Още повече, че от 
гледна точка на съвременния ученик, роден след 2002 година, „времето 
на социализма“ не е „близко минало“, а по-скоро част от фамилната, 
битова памет, откъслечно позната от разкази на негови роднини. Затова 
въпросът за представянето на събитията от 90-те години в учебниците 
по история е значим и интересен от изследователска гледна точка. Па-
ралелно не трябва да се забравя, че в информационната епоха „медиите 
са много по-могъщи от текстовете в учебниците, без значение доколко 
информацията им е вярна или анализите обективни. Общественото ис-
торическо съзнание отдавна вече не се формира основно от учебниците 
и научната литература“6. И това безспорно влияе на концепциите за 
съвременния учебник по история7.

Обществените дебати8 при утвърждаване на последното поколе-
ние учебници по история (след приемането на ЗПУО през 2015 г.) бяха 
особено динамични и оспорвани най-вече при обсъждане на въпросите 
от т. нар. „близко минало“. В тях се намесиха и неспециалисти истори-
ци, което създаде у обществото усещане, че се случва нещо манипула-
тивно, че историята като учебен предмет се използва за политически 
внушения. Основателно ли е това съмнение? Има ли в учебниците 
опити историята да се експлоатира в услуга на политически идеи и 

6 Мишев, Т. Дидактика на историята – минало и съвремие. София, 2015, с. 218 
(Mishev, T. Didaktika na istoriyata – minalo i savremie. Sofia, 2015, s. 218).

7 Подробно виж: Табакова, К. Учебникът по история – дидактически аспе-
кти. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013 (Tabakova, K. Uchebnikat po istoriya – 
didakticheski aspekti. Sofia, UI “Sv. Kliment Ohridski”, 2013); Радева, М. „Новото поко-
ление учебници по история през 90-те години и ценностите на Европейския съюз. – 
Исторически преглед, 3 – 4, 2003, 198 – 213 (Radeva, M. “Novoto pokolenie” uchebnitsi 
po istoriya i tsennostite na Evropeyskiya sayuz, – Istorichèski pregled, 3 – 4, 2003, 198 – 213).

8 Особено от 2019 година, при утвърждаването на учебниците за десети клас.
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пропагандни внушения? И ако има, как е реализирано това? Настоящия 
текст ще потърси отговор и на този въпрос чрез анализ на учебното 
съдържание. В учебниците по история и цивилизации се проектира ут-
върденият (консенсусен) национален наратив, което дава възможност за 
анализ на достиженията на дидактическата проекция на историческата 
материя, както и открояване на не особено успешни интерпретации 
в учебното съдържание. Периодът на демократичните промени след 
1989 г. по действащите учебни програми се изучава в седми и в десети 
клас. Анализът се основава на утвърдените от МОН учебници за седми 
клас9. Както вече беше споменато в тях са включени теми, касаещи съв-
ремието10 и от гледна точка на ученика именно този период е „близко 
минало“, затова в следващите редове с това понятие ще се обозначава 
развитието на България след ноември 1989 г.

Немалко урочни единици дават възможност за историко-дидакти-
чески анализ с оглед на избраната тема. От една страна той изисква 
наблюдение върху стилистиката на учебния дискурс, в който авторите 
кодират чрез текст и изображения идеи и интерпретации за историчес-
ките събития. От друга страна, в контекста на съвременната образова-
телна парадигма, оценката на даден исторически период би трябвало 
да се постигне чрез механизмите на активното обучение, затова и е от 
особена важност в анализа да се откроят онези елементи в учебниците, 
които насърчават самостоятелната познавателна дейност на учениците 
и ги мотивират в процеса на учене. Именно тези два аспекта са в осно-
вата на анализа в следващите редове.

Представянето на събитията и процесите след 10.11.1989 г. за 
учебни цели се структурира около възстановяването на многопартий-

9 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Булвест 2000, 
2018 (Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Bulvest 2000, 2018); 
Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Анубис, 2018 
(Matanov, H. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Anubis, 2018); Гаврилова, 
Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Просвета, 2018 (Gavrilova, 
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Prosveta, 2018); Михайлова, Е. и ко-
лектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Просвета Плюс, 2018. (Mihaylova, 
E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Prosveta Plyus, 2018); Палангурски, 
М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас. София: Рива, 2018 (Palangurski, M. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas. Sofia: Riva, 2018).

10 Управлението на ПП ГЕРБ, третото правителство начело с Б. Борисов, 
Избирането на Румен Радев за президент през 2016 г. Виж напр в: Палангурски, М. и 
колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 151 (Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i 
tsivilizatsii za 7. klas, s. 151).
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ната система, появата на нови политически субекти, някои от които и 
днес участват в управлението на страната, участието на обикновения 
гражданин в разрушаване системата на тоталитаризма и как се променя 
живота на българина в тези десетилетия. Политическите промени са 
водещи в дискурса. Те са относително обективно представени в текста, 
като са очертани както позитивите, така и трудностите, особено в ико-
номическото развитие на страната. Вариативни наименования, бележат 
знаковата дата 10 ноември. В два от учебниците се използва термина 
преврат: „В резултат на партиен преврат на 10 ноември 1989 г. Тодор 
Живков е свален от поста генерален секретар11“ и „Върхушката на БКП 
осъзнава, че за да съхрани режима трябва да отстрани от властта Тодор 
Живков. След съгласуване със СССР хората от най-близкото му обкръ-
жение подготвят вътрешнопартиен преврат...“12. В другите учебници 
събитията са обяснени като се използва „група реформатори в БКП... 
организират свалянето на Т. Живков от власт“13; „ръководството на БКП 
сваля Тодор Живков от власт14 и „На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е 
принуден да подаде оставка от всички постове“15. Въпреки тези нюанси, 
като цяло събитията и особено причините довели до тях са представени 
аргументирано и пълно, както във вътрешнополитически план, така и 
на фона на международната обстановка.

Икономическите сътресения са друг важен акцент в учебното съ-
държание. Те са обяснени по разбираем за учениците начин. Особено 
ценно от методическа гледна точка е това, че е дадена тяхната проек-
ция върху бъдещото развитие на България. Приватизацията, ролята на 
комунистически дейци в нея, оформянето на нов икономически елит, 
демографските процеси и емиграцията са представени в причинно-
следствена връзка, което помага на учениците да осмислят и оценят 
този нееднозначен период в развитието на страната.

Промените в културата са друг важен елемент в трансформациите 
на обществото. Това традиционно е една не много акцентирана област в 

11 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 126 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 126).

12 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 166 
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 166).

13 Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 143 
(Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 143).

14 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 172 (Yakimov, G. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 172).

15 Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 92 (Matanov, 
H. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 92).
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общото развитие, за сметка на политическите процеси, и в която нюан-
сите на оценъчните съждения в учебните текстове остават по-незабеле-
жими. В този смисъл приемайки, че „митът рядко е пълна фалшифика-
ция, а най-често едностранчиво и селективно представяне на нещата... 
и дори, ако не си измисля факти, митът ги изважда от контекста и ги 
абсолютизира“16 ще видим как са представени процесите, кои личнос-
ти са споменати и в какъв исторически контекст и доколко подборът 
спомага разбирането от страна на учениците на учебната материя, т. е. 
говори ли историята на разбираем за съвремения млад човек език или 
базиран върху миналото „митът се прицелва в настоящето и желае да 
въздейства върху него“17.

Пример за едностранчиво представяне на историческите проце-
си се открива в урочна статия „Културно развитие на България след 
1989 г.“ на издателство „Булвест 2000“18. В нея се рисува една по-скоро 
негативна картина, свързана с трудностите, породени от икономически 
фактори, като напълно се игнорира свободата на творческа изява, плу-
рализма на идеи и „отварянето на българската култура“ към света.

„Демократична България наследява развита мрежа от културни 
институции – кина, библиотеки, читалища, театри, картинни галерии, 
симфонични оркестри, опери и др. След 1989 г. поддържането на тези 
институции става много трудно, тъй като държавата спира финансовата 
си подкрепа... В новите пазарни условия се налага разбирането, че кул-
турата трябва да се самоиздържа... През 90-те години новите условия 
предизвикват дълбоки сътресения в българската култура.“ Принципите 
на историческият рационализъм изискват да се изходи от позицията, 
че демократизирането на политическата система създава благоприятни 
условия за развитие на културата и изкуствата, творческа свобода, сво-
бодно движение на идеи и хора и т. н. Вместо това текстът внушава, 
че в резултат на оттеглянето на държавно-партийния контрол върху 
развитието на българската култура настъпват по-скоро неблагоприятни 
промени. Усещат се негативни конотации свързани и с проявленията 
на попкултурата, наречена „..новата масова култура в България. Тя се 
самоиздържа, но за сметка на качеството на културните произведения... 
Господството на масовото изкуство води до опростяване на езика.  

16 Даскалов, Р. Митологизиране в историята, с. 37 (Daskalov, R. Mitologizirane v 
istoriyata, s. 37).

17 Пак там, с. 38 (Pak tam, s. 38).
18 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 186 – 188 (Yakimov, 

G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, 186 – 188).
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Заменят се български думи с чуждици, най-вече с англоезични терми-
ни. Намаляват българските филми, книги и популярна музика, които са 
изтласкани от забавни продукти на масовата западна култура.“19 
(курсива мой – Ц.И.). Не е ли това всъщност това естествената конку-
рентна среда, родена от пазарните условия? Навлизането на чуждици в 
българския език, което е един естествен процес, наречено „опростяване 
на езика“20, също подсъзнателно внушава на ученика, че този процес е 
негативен. Основателен е въпросът как това представяне на процесите 
кореспондира със зададения в учебната програма очакван резултат уче-
никът да „представя чрез примери влиянието на световната глобална 
култура върху българската“?21

За разлика от този пример, внушаващ на ученика, че културата 
по-скоро е в регрес, в учебника на издателство „Просвета Плюс“ е 
постигнат баланс при представяне на трудностите и възможностите 
за свободна изява: „След 1989 г. културата се развива, освободена от 
идеологическия контрол. Но и тя изпитва големи проблеми поради не-
достъчно финансиране от държавата. Постепенно кризата е преодоляна 
и започват да се създават много стойностни творби в областта на лите-
ратурата, театъра, киното, живописта, скулптурата“22.

В учебника на издателство „Просвета“ авторите успяват да ха-
рактеризират сполучливо наченките на ерозия в „комунистическата“ 
култура още преди 1989 г. В урочната тема „Българската култура“ се 
представят механизмите, по които тоталитарната власт ограничава 
свободата на творческа изява и репресиите върху интелигенцията. В 
обособен въпрос от урочната статия „Постижения и нови явления при 
залеза на режима“ са изброени новите течения в музиката, философия-
та, киното. „Режимът вече не е в състояние да спре влиянието на запад-
ната попмузика. В младежките клубове и първите дискотеки се слуша и 
танцува диско музика. Младежите масово слушат хард рок, хеви метъл, 
пънк и др. Много почитатели печелят новите български групи „Сигнал“, 
„Тангра“, „ФСБ“ и др. През 80-те години се появяват предвестниците 
на чалгата, наричана попфолк.... Всички тези течения правят музи-
ката многолика и многогласна (курсива мой – Ц.И.) и показват, че 

19 Пак там, с. 188 (Pak tam, s. 188).
20 Пак там (Pak tam).
21 Учебна програма по История и цивилизации за 7. клас, с. 7, www.mon.bg 

(Uchebnа programа po Istoriya i tsivilizatsii za 7 klas)
22 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 136 

(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 136).
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режимът вече не може да попречи на всеки човек да слуша „своята“ 
музика.“23. Споменати са филмите „Вчера“, „Маргарит и Маргарита“, 
които разкриват „фалша и абсурдите на комунистическия режим“, кни-
гата „Фашизмът“ на Ж. Желев, която „разкрива тоталитарния характер 
на комунистическия режим“24.

Друг важен за качествата на учебния дискурс въпрос е свързан с ис-
торическите персонажи, които се релативират с политическите процеси. 
Представянето на „лицата“, олицетворяващи българското присъствие в 
световната културна палитра след 1989 г. допуска някои хронологиче-
ски несъответствия, например: „Отворените граници дават възможност 
на българските творци да работят в различни държави. Ярки примери... 
са артмодернистът Кристо (Христо Явашев)..., художникът от Париж 
Никола Манев“.25 Но Явашев емигрира от България през 1957 г., Никола 
Манев живее в Париж от 1962 г., Цветан Тодоров също живее и работи 
в Париж от 1963 г., когато границите не са „отворени“. Всички те са 
проявили своя талант и способности, благодарение на това, че напускат 
„комунистическа“ България и доказват талантите си в конкурентната 
среда на свободния свят преди 1989 г. (курсива мой – Ц.И.).

Подборът на изображенията е важен елемент за постигане на 
широка социална осведоменост на учениците. Той трябва да способ-
ства идентификацията на споменаваните в текста личности. Например 
в учебника на издателство „Просвета плюс“ фотографиите са много 
точно подбрани – едни от младите, съвременни автори, които е добре 
учениците да познават – Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Геор-
ги Господинов, с актуална фотография на тримата26. В същия учебник 

23 Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 157 (Gavrilova, 
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 157).

24 Пак там (Pak tam).
25 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 188 – 189 (Yakimov, 

G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, 188 – 189). В различни комбинации тези и 
други имена (Юлия Кръстева, Борис Христов) се срещат и в останалите учебници: 
Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 136 (Mihaylova, E. 
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 136); Гаврилова, Р. и колектив. История 
и цивилизации за 7. клас, с. 172 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. 
klas, s. 172); Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 153 
(Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 153), а в Матанов, Х. и 
колектив. История и цивилизации за 7. клас, 105 – 113 (Matanov, H. i kolektiv. Istoriya 
i tsivilizatsii za 7. klas, 105 – 113) липсва урочна статия и текст за културното развитие 
на България след 1989 г.

26 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 137 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 137).
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в специална рубрика „Лицата на историята“ е структуриран кратък 
текст – описание на най-новите постижения в киното и технологиите, 
като лицата, свързвани с тези успехи са отново актуални за съвременния 
млад човек: „Петър Митев и Владимир Койлазов разработват най-из-
ползваната в света 3D визуализация, за което през 2017 г. получават 
технологичен „Оскар“. Сред номинираните е и анимационният филм 
на Теодор Ушев „Сляпата Вайша“, създаден по едноименния разказ на 
Георги Господинов.“27. Като цяло могат да се откроят две тенденции в 
учебните текстове при разглеждане на процесите в културата. Първата, 
по-скоро непрецизна исторически, е изваждане на „стари“ лица, напус-
нали България 60-те години и екстраполирането им към периода след 
1989 г. Втората е категорично положителна тенденция, и тя е свързана с 
населването на история на културата с млади, известни, близки до уче-
ниците имена, които те са срещали в други медии и в интернет.

В този план е интересен и въпросът какви примери за подражание 
задава наратива в учебника, кои личности определя като „успели бълга-
ри“, колко от тях допринаят за т. нар. приближаване на историята до света 
на ученика, т. е. познати имена от музиката, спорта, примери, които би 
могъл да следва младия човек. Или учебникът по история продължава 
да говори на един непонятен език и е населен с предимно с персона-
жи от политиката, изначално чужди и далечни за ученика. Музиката и 
спортът са областите, които дават възможност учебният дискурс да се 
„приближи“ до света на младия човек. И ако по отношение на музиката 
се следва един консервативен модел на представяне на постижения ос-
новно, да не кажа единствено, в балет, опера, класическа музика и джаз, 
то при успехите в спорта някои от учебниците сполучливо илюстрират 
постиженията на българите от този период с футбол (Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов, Българите стават четвърти в света), тенис (Мануела 
Малеева, Григор Димитров), художествена и спортна гимнастика (Йор-
дан Йовчев), лека атлетика (Стефка Костадинова), биатлон, шахмат28; и 
не толкова популярното сумо29. В два от учебниците – на Издателство

27 Пак там (Pak tam).
28 Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 143 

(Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 143); Якимов, Г. и ко-
лектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 184 (Yakimov, G. i kolektiv. Istoriya i 
tsivilizatsii za 7. кlas, s. 184); Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. 
клас, 171 – 172 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 171 – 172).

29 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 184 (Yakimov, G. i 
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 184).
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„Анубис“ и на Издателство „Просвета Плюс“ липсват текстове за 
българските успехи в спорта, което е недостатък, особено в контекста 
на „приближаването до ученика“ на историята и свързването ѝ с позна-
ти нему имена и лица.

Изучаването на събитията след 1989 г. дава възможност да се 
работи за формирането на гражданска култура и ценностни ориентири 
за младите хора – проблем релевантен на съвременните образователни 
стандарти30. Този аспект на обучението по история пряко кореспондира 
с реализирането на идеите на един от основополагащите документи на 
ЕС за образованието „Хартата за образование за демократично граждан-
ство и образование по правата на човека“31. Това е намерило отражение 
в главните цели на учебната програма за седми клас, където е определе-
но, че учебният предмет История и цивилизации трябва да способства 
за формиране на „разбирането за активната роля и гражданската отго-
ворност на личността“32. За да се реализира това е необходимо да се 
дадат базисни знания за основни понятия и тяхната същност, както и да 
се рационализира представянето на процесите, свързани с изграждане 
устоите на демократичната държава и гражданското общество в Бълга-
рия след 1989 г.

Първият аспект, който ще проследим е какво научават ученици-
те за характеристиките на гражданското общество. Необходимо е да 
се подчертае, че в учебната програма за седми клас този термин не е 
включен в обхвата на задължителните понятия, въпреки, че неговото 
разбиране, според мен е фундаментално за изграждането на проспери-
раща демократична държава и историята като учебен предмет трябва 

30 По проблемите за гражданското образование днес виж: Якимов, Г. За акценти-
те на гражданското образование в съвременното българско училище. – В: Историята, 
която усмихва. София, Парадигма, 2014, 335 – 348 (Yakimov, G. Za aktsentite na 
grazhdanskoto obrazovanie v savremennoto bulgarsko uchilishte. – V: Istoriyata, koyato 
usmihva. Sofia, Paradigma, 2014, 335 – 348), където авторът прави прецизен анализ на 
положението в България и обосновава необходимостта от целенасочени усилия на 
всички участници в образователната система за формиране гражданската култура на 
учениците. Иванова, Ц. Формиране на гражданската култура на учениците чрез усво-
яване на основни понятия в часовете по история и цивилизация. – В: Съвременната 
история: времена, реалности, промени. т. 6, Варна, Фабер, 2009, 115 – 123 (Ivanova, Ts. 
Formirane na grazhdanskata kultura na uchenitsite chrez usvoyavane na osnovni ponyatiya 
v chasovete po istoriya i tsivilizaciya. – V: Savremennata istoriya: vremena, realnosti, 
promeni. t. 6, Varna, Faber, 2009, 115 – 123).

31 Хартата е приета на 11 май 2010 г. от Комитета на министрите на СЕ /CM/ 
Rec(2010)7/ https://www.mon.bg/bg/192

32 Учебна програма по История и цивилизации за 7. клас, с. 1.
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да допринася за това. Един от най-добрите примери за учениците би 
могъл да бъде именно периодът на възстановяването на демократичната 
република след 1989 г., случило се с активното участие на граждани-
те, на новосъздадени политически партии и граждански сдружения. В 
учебната програма е фиксиран терминът граждански права към темата 
за възстановяването на българската държава през 1879 г., което намирам 
за твърде недостатъчно за формиране у учениците на активна граждан-
ска позиция днес. Още повече, че обхватът на граждански права в края 
на XIX век е много по ограничен и различен от техния периметър в 
XXI век. Достатъчно е да споменем само правото на жените да гласуват 
(в Царство България въведено, и то не пълно, през 1938 г.), защитата 
правата на детето и експлоатацията на детски труд, достъпа до инфор-
мация и др. Така че би било полезно за учениците понятието граж-
дански права да се ситуира и в края на ХХ век, да се съотнесе с т. нар. 
„близка история“, която е част от учебното съдържание. В речниците на 
учебниците са представени различни термини, като само в два от тях се 
дава определение на гражданско общество, а в другите има кореспон-
диращи с него понятия:

Издателство Термин, понятие/тема от учебното съдържание

Просвета 
Плюс

Гражданско общество – Самоосъзнаването и са-
моинициативата на гражданите, които чрез своята 
активна позиция постигат диалог с държавата, регла-
ментираща от тяхно име дейността на националната 
икономика и политика/ към тема „Българският граж-
данин“, с. 134.

Просвета Граждански и политически права – права, които за-
щитават свободата на всеки човек от посегателства от 
страна на държавата и му осигуряват участие в поли-
тическия и обществения живот без дискриминация. 
/въвежда се като понятие към тема: Изграждане на 
Княжество България 1877 – 1879 г., с. 66 и се актуали-
зира към тема: Краят на комунистическия режим –  
с. 166.
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Булвест 2000 Гражданско общество – в него на преден план стои 
самоорганизацията на гражданите в незавицими от 
държавната власт организации. Към тема „Българи-
нът – гражданин на България и на света“ и подтема 
„Новата политическа култура“, с. 182.

Анубис Граждански права – права на гражданите (като право 
на глас, на сдружаване, на лична свобода, на справед-
лив процес и т. н.) гарантирани от държавата./Речник 
на новите понятия (в края на учебника), с. 125.

Рива Граждански права – групови права, отдадени от дър-
жавата на нейните граждани и гарантирани от зако-
ните/към „Историческа лаборатория“ Търновските 
законодатели – строители на модерна България. с. 64. 
Към темата „България – част от евроатлантическото 
семейство“ е даден откъс от Конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи (Рим, 
4.11.1950 г.), с. 149.

Анализът на учебния наратив позволява да се твърди, че предста-
вянето на динамичните обществени процеси от 90-те години, когато 
се поставя основата на гражданското общество в България е една от 
непълно използваните възможности на учебния предмет история за 
формиране на активно гражданско отношение у младите хора. Защото 
събитията след 1989 г. са пример за първите стъпки на гражданите за 
извоюване и защита на фундаментални за демократичните страни пра-
ва, за трудния път за реализиране идеите на гражданското общество. 
Това би бил добър пример за учениците, още повече, че е свързан със 
съвременното развитие на държавата и техни близки вероятно са участ-
вали в тези събития. Би могло чрез даване на по-подробна информация, 
чрез уплътняване на историческата картина да се работи за формиране 
на граждански активни млади хора, неподатливи на манипулации и 
отстояващи устоите на демократичната правова държава. Интересни 
от дидактическа гледна точка са някои идеи за активно включване на 
учениците в учебния процес. Тук на първо място се открояват уроците 
за практически дейности. В тях широко се използват интерактивни и 
проектобазирани методи и подходи.

Дидактическите елементи към урочните статии са структурирани 
с оглед ценностни акценти на учебната програма и са насочени към 
активната познавателна дейност. Въпросът за гражданското общество 
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в България е сравнително пълно разгърнат в учебника на издателство 
„Просвета плюс“ в няколко урочни статии. Тази проблематика е воде-
ща в урока „Българският гражданин“33. В речника към основния текст 
е дадено прецизно определение на термина гражданско общество, а 
чрез въпроси учениците се насочват към съотнасяне на изученото със 
заобикалящия ги свят: „Потърсете в Интернет информация за различ-
ни граждански организации. Каква е целта на гражданските органи-
зации; Посочете примери за съществуването на гражданско общество 
в България“. В урок-упражнение пък е акцентирано върху конститу-
ционно гарантираните граждански права, разделението на властите, 
основните институции в парламентарната република, действащата 
конституция. Дадени са удачно подбрани текстове от основния закон, 
които учениците трябва да анализират и да изведат основните права и 
задължения на гражданите34. Темата е интерпретирана и в контекста на 
присъединяването на България към Европейския съюз. В учебника на 
издателство „Рива“ в урок за практически дейности „Моите права като 
европейски гражданин“ е акцентно структурирана основна информа-
ция и интернет сайтове, чрез които учениците биха могли да разширят 
своите знания. Освен това прецизно е организирана самостоятелна 
познавателна дейност, пряко свързана с практическото използване на 
знания, получени в часа по история и социалните компетенции на съв-
ременния млад човек. Поставена е задача да се потърсят отговори в 
Интернет на въпросите:

„Как са регламентирани моите права? Какво съдържание се влага 
в тях? Как се гарантират моите права като европейски гражданин?“ В 
шест стъпки е даден алгоритъм за работа и изисквания при представяне 
на постиженията35.

При структурирането на темата в учебника на издателство „Ану-
бис“ е представена Историческа работилница „България по пътя към 
гражданското общество“, където са избрани два акцента – защита на 
културно историческото наследство чрез проектна дейност и ролева 
игра „Общински съвет. Комисия по култура“36.

33 Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, с. 134 
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, s. 134).

34 Пак там, 128 – 129 (Pak tam 128 – 129).
35 Рива, Палангурски, М. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 

154 – 155 (Palangurski, M. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 154 – 155).
36 Матанов, Х. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 112 – 113 

(Matanov, H. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, 112 – 113).
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Интересен подход при изучаване история на „близкото минало“ се 
открива и в учебника на издателство „Булвест 2000“. В урок за практи-
чески дейности „Как да проведем анкета относно събития и процеси от 
близкото минало“37 детайлно са дадени опори за организиране дейнос-
тите на учениците. Първа стъпка е да изработят анкетна карта, като за 
улеснение са дадени готови образци, които учениците могат да ползват, 
в зависимост от своите интереси. Втората е анкетиране на свои близ-
ки, обработване на резултатите и в завършващата фаза – представяне 
пред класа38. Тази дейност има многопластови дидактически проекции. 
Освен съотнасянето на наратива в учебника към фамилната, родова ис-
тория, открояването и разбирането на влиянието на големите политико-
икономически процеси върху живота на всеки човек, съпреживяването 
на историите на свои близки, изпълнението на тези задачи безпорно 
допринася и за формиране на толерантно отношение към различните 
мнения, за разбиране на нееднозначните влияния на историята в живота 
на хората, за разбиране смисъла на събирането на автентични спомени 
на участници или съвременници на събитията и в този контекст – раз-
виване на чуство за историчност, за осъзнаване важността на историята 
като натрупан опит и преживяни поуки на предходните поколения.

На базата на направения анализ се оформя заключението, че про-
мените след 1989 г. са намерили адекватна интерпретация в учебниците 
по история за седми клас. Този важен период от „близкото минало“ е 
рационално представен и анализиран, оценките са балансирани, тексто-
вете, с малки изключения, са изчистени от манипулативни внушения. 
Най-трудно е да оцениш и представиш исторически събития, в които ти 
или твоите родители са участвали и затова включването в учебниците по 
история на периода след 1989 г. е едно предизвикателство – за авторите, 
за учителите, за учениците. Съвременният учебен дискурс дава основа за 
рационално разбиране на тази деликатна историческа материя. Внима-
телното вглеждане в посланията, които носят – открито или кодирано – 
съвременните учебници по история, позволява да твърдим, че „митове“  

37 Якимов, Г. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 176 – 177 (Yakimov, 
G. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. кlas, 176 – 177).

38 Подобна идея се открива и в учебника на издателство „Просвета“, където към 
темата „Краят на комунистическия режим“ в рубрика „Тема за проучване“ е поставена 
задача на учениците да съставят въпросник, по който да интервюират свои близки 
какво си спомнят за дните около 10 ноември 1989 г. и в следващия час да сравнят и 
анализират отговорите. Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизации за 7. клас, 
с. 166 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 7. klas, s. 166).

Митовете в историята и диалогът с „близкото минало“ в...
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свързани с „близкото минало“ не се откриват. И това е едно безспорно 
достижение за историческото образование днес. Изучаването на истори-
ята след 1989 г. е свързано с гражданското образование на младите хора, 
с изграждането у тях на активна позиция към разнообразни въпроси и 
предизвикателства на съвременния свят. Именно това би могло да се 
определи като най-важна цел пред историческото образование днес – да 
възпита активни млади хора, чувствителни към света, в който живеят и 
търсещи пътища за неговото усъвършенстване.

Цветана Иванова
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕРИХ ФРОМ ЗА ЧОВЕКА, 
РЕЛИГИЯТА И ПСИХОАНАЛИЗАТА

Галя Йорданова

ERICH FROMM’S VIEWS ON MAN,  
RELIGION AND PSYCHOANALYSIS

Galya Yordanova

The article examines Erich Fromm’s basic concepts of people, religion and psy-
choanalysis. Emphasis is placed on Fromm’s humanistic views as a theoretical concept of 
personality and culture, as well as on the significance of his reflections on our time.

“In the nineteenth century, the problem was that God was dead,  
in the twentieth century, the problem is that man is dead.”

E. Fromm, “The Modern Situation of Man”

Man’s existence is manifested through his behavior, and the meaning 
of life can be understood only in the context of anthropological knowledge 
and in the light of human psycho-physical being. Such an approach to re-
search is taken by Erich Fromm. For him, the starting point for studying the 
human personality begins with understanding the relationship of man to the 
world, to other people, to nature and to himself. This is because man is social 
by nature. In order to better understand E. Fromm’s views on man, religion 
and psychoanalysis, it is necessary to dwell briefly on his biography.

Erich Fromm was born on March 23, 1900 in Frankfurt am Main and 
was the only child in a strong religious Jewish family. As he later described 
himself as an “atheistic mystic”. His father was wayward and his mother was 
depressed. That is why E. Fromm later said that his childhood was “extreme-
ly neurotic”.

Fromm received his academic education after the end of the First 
World War. He first studied law at the University of Frankfurt for two semes-
ters, then continued his studies at the University of Heidelberg and in 1922  
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defended his doctorate in sociology. Gradually, his scientific interests changed 
and he turned to psychology, in which he later found his true vocation.

Throughout his life, Erich Fromm has been active in teaching, 
publishing books and engaging in private clinical practice. He helped found 
the Frankfurt Psychoanalytic Institute, where he lectured from 1929 to 1932. 
After Hitler came to power, El. Fromm was forced to leave Germany. He first 
resided in Geneva, then went to New York, and in 1934 became a lecturer 
at Columbia University. During this period he met Karen Horney and H. 
Sullivan, who belonged to the Neo-Freudian school. During his time in the 
United States, Fromme co-founded the W. White Institute of Psychiatry, 
Psychoanalysis, and Psychology. Fromme then resided in Mexico, where he 
founded the Mexican Institute of Psychoanalysis and remained its director 
until 1972. He then lived in Switzerland, where he died in 1980.

Two prominent thinkers played a key role in the professional formation 
of E. Fromm and the development of his thinking: Z. Freud and K. Marx. 
Initially, he was a Freudian in his clinical practice, but gradually moved away 
from Freudian therapeutic principles and even criticized Freud. He rejects 
the theory of libido, the Oedipus complex, and the instincts for life and death 
as universal to all mankind. Instead, Fromm insists on cultural differences 
and the influence of the wider context of history and social conditions on the 
character of the individual.

As for K. Marx, Fromm considers him a true humanist. Marx’s 
emphasis on the socio-economic base of society as one of the most important 
determinants of human behavior, E. Fromm takes for granted. Noting that 
this idea must be complemented by dynamic and critical psychology. In 
summary, psychology must emphasize the interaction of man with the socio-
historical reality in which he lives. Fromm tries to combine psychoanalysis 
with the ideas of Marxism.

Therefore, the historical period in which Fromm lived became for him 
a “social laboratory.” Among the events that enter this “laboratory” are the 
First World War, the German and Russian revolutions, the victory of fascism 
in Italy and the impending victory of Nazism in Germany, the disintegration 
and perversion of the Russian Revolution, the Spanish Civil War, World War 
II and the race in armaments.1 This explains why Fromm is interested in the 
ideas of Marx and Freud, whose ideas address the issues of human nature, 

1 Фром, Е. Отвъд веригите на илюзиите (Моята среща с Маркс и Фройд). 
София, 2002, с. 16 (From, E. Otvat verigite na ilyuziite (Moyata sreshta s Marx i Freud). 
Sofia, 2002, s. 16).
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society and its current state and future. Apart from their critical attitude and 
humanism, what attracts Fromm to these two great thinkers is their desire to 
free people from the illusions of their own nature and position.

In the present paper I will try to: Present E. Fromm’s views on man, 
religion and psychoanalysis; To point out his innovative approach to these 
topics. The thesis I will try to defend is that E. Fromm’s views are also 
relevant for the society of the XXI century.

Fromm’s Escape from Freedom and The Man for Himself are 
fundamental to his social psychology. In “Escape from Freedom” the author 
explores how humanity’s attitude to the concept of freedom is changing and 
draws attention to the personal consequences of its absence. He is particularly 
interested in the psychosocial conditions that helped the rise of Nazism. 
According to Fromm, turning to totalitarian rule is about trying to avoid the 
responsibility that freedom requires. The latter has two dimensions: positive 
freedom (makes people walk towards it) and negative – makes people 
withdraw from it. There are various positive freedoms in modern civilization, 
but at the same time its psychological consequences have led to the spread 
of negative freedom. The development of these ideas the author continues in 
“Man for himself”. E. Fromm believes that psychology should not distance 
itself from philosophy and ethics, human nature cannot be understood outside 
the context of the values and moral conflicts that accompany man. That is 
why the ethical system can be based on human nature and not on religious 
revelations or traditions.

E. Fromm tries to psychologize society and culture, trying to show that 
psychoanalytic principles can be successfully used to make decisions about 
social and cultural problems. Everyone must choose high ethical standards 
in order to stop the process of human robotization. According to Fromm, 
technological dominance in the world is destructive to the human person. 
One can achieve true happiness on the basis of empathy for one’s peers.

In the second paragraph of his book The Crisis of Psychoanalysis, E. 
Fromm examines in detail Freud’s model of man and his social determinants2. 
What is this model? According to Freud, man is a closed system driven by 
two forces: the instinct for self-preservation and the sexual instinct. They 
are based on chemical-physiological processes that take place according to a 
model of different phases. One phase is associated with an increase in tension 
and dissatisfaction, and the second – with a decrease in the created tension 

2 Фром, Е. Кризата на психоанализата. София, 2003, с. 53 (From, E. Krizata na 
psihoanalizata. Sofia, 2003, s. 53).
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and the subsequent subjective feeling of pleasure. Man is above all an isolated 
being whose primary interest is the satisfaction of an unprepared ego and his 
libidinal interest.3 But man, in addition to physiological dimensions, also has 
a social being, because he needs other people to satisfy his libidinal instincts, 
as well as his instincts for self-preservation. According to Fromm, Freud’s 
Homo sexualis is a variant of the classical Homo economicus. In both cases, 
people in their essence remain unknown to each other, they are connected 
only by their common goal – to satisfy instincts. From this, Fromm concludes 
that despite its social determinants, Freud’s theory of instincts remains a 
fundamental contribution to the human model4. Freud’s conception of man 
is evolving: in place of the opposition between the ego and the libidinal im-
pulses, the main conflict is the clash between the “instincts for life” (Eros) 
and the “instinct for death” (Thanatos). The instincts for life (including the 
ego and sexual impulses) are opposed to the instinct for death (the root of 
human destructiveness). Both impulses in man are constantly fighting with 
each other, until finally the instinct for death finally prevails5. According to 
Fromm, Freud’s model of man emphasizes the dialectic of the rational and the 
irrational in man. Moreover, the power of reason is expressed in the first place 
in the fact that man can understand his irrationality through reason itself. Thus 
Freud founded the science of human irrationality – psychoanalytic theory6.

As a shortcoming in Freud’s conception of man, Fromm sees in the 
fact that the moral factor is partially represented as a fundamental part of his 
model of man. Man develops exclusively under the influence of his egoism, 
which requires optimal satisfaction of his libidinal impulses, always provid-
ed that they do not threaten his interest in self-preservation7.

Of course, Freud speaks of man’s conscience, but he explains it as the 
superego which represents all the orders and prohibitions of the father with 
which the little boy identifies. Therefore, Freud’s explanation leads to the 
relativization of all moral norms – each norm has its meaning not because of 
the validation of its content, but on the basis of the psychological mechanism 
by which it is accepted.8

The value paradigm that Fromm bases his research on is the protec-
tion and support of the “individuality and uniqueness of each person” and 

3 Пак там, с. 54 (Pak tam, s. 54). 
4 Пак там, с. 57 (Pak tam, s. 57). 
5 Пак там, с. 59 (Pak tam, s. 59).
6 Пак там, с. 65 (Pak tam, s. 65). 
7 Пак там (Pak tam).
8 Фром, Е. Кризата, с. 66 (From, E. Krizata, s. 66).
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their confrontation with the development trends of modern society. The main 
philo sophical and anthropological position in his work is man and his char-
acter. According to Fromm, “The main figure in the social process is the 
individual with his desires and fears, passions and thoughts, with his propen-
sity for good and evil”9. And his book, Man for Himself, notes: “The great 
philanthropists of the past, on whose works this book is based, were both phi-
losophers and psychologists who believed that understanding human nature 
was unthinkable without understanding norms and values in human life.”10 
The ethical value of human existence, according to Fromm, is prosperity. The 
latter is related to the purpose of human existence, which is expressed in “the 
development of his powers and capabilities in accordance with the laws of 
his nature”11.

E. Fromm in his reflections on ethics, man and religion starts from their 
dichotomy. Ethics is divided into humanistic ethics and authoritarian ethics. 
This is because human nature itself is bifurcated, full of existential contra-
dictions, which is the basic bifurcation between life and death. According to 
Fromm, the voice of the authorities (parents, state, religion) is the content 
of the authoritarian conscience. On the contrary, the humanistic conscience 
is an expression of human autonomy – “the voice of our whole personality, 
which expresses the demands of life and development”12.

The contradictions that characterize human nature, according to 
Fromm, on the one hand have a historical character – they characterize a so-
ciety and are overcome by practical efforts to change individuals. And on the 
other hand, they have existential content. In this part of his anthropological 
teaching, Fromm puts the question of the dichotomies of human existence as 
central to the question of libido (as in Freud): inherent in its existence...”13. 
For Fromm, “psychology must be based on a philosophical-anthropological 
conception of human existence”14. Moreover, later in his reasoning he ap-
proached Kant’s idea of the attitude to man as a goal and not as a means of 

9 Фром, Е. Бягство от свободата. София, 2005, с. 5 (From, E. Byagstvo ot 
svobodata. Sofia, s. 5).

10 Фром, Е. Човекът за самия себе си. София, 2005, с. 12 (From, E. Chovekat za 
samiya sebesi. Sofia, 2005, s. 12).

11 Фром, Е. Човекът, с. 36 (From, E. Chovekat, s. 36).
12 Фром, Е. Ще бъдете като богове (Радикално тълкуване на Стария завет и 

неговата традиция). София, 2005, c. 61 (From, E. Shte badete kato bogove (Radikalno 
talkuvane na Stariya zavet I negovata traditsiya). Sofia, 2005, s. 61).

13 Фром, Е. Ще бъдете като богове, c. 67 (From, E. Shte badete kato bogove,  
s. 67).

14 Фром, Е. Човекът, с. 63 (From, E. Chovekat, s. 63).

Възгледите на Ерих Фром за човека, религията и психоанализата



158

transcendent forces (as Luther and Calvin believe), and in modern times man 
is a means for the purposes of economic business. Fromm accepts that “Hap-
piness is a criterion for the highest degree in the art of living...”15. Unlike I. 
Kant, who says that the choice of man is in accordance with the imperatives 
of reason, E. Fromm, says that the choice depends on the courage of man 
to be himself16. The role of the individual and his will has a greater relative 
weight than the role of the environment in which he lives (natural and so-
cial). Starting from the role of the individual for society, E. Fromm defines a 
healthy society – it is a “mentally healthy society” that satisfies human needs 
as they stand “objectively”17.

According to Fromm, the formation of personality is the result of a 
clash between the cultural and the biological, human biological givens must 
be adapted to culture and society. In this way, E. Fromm sociologies the psy-
choanalytic view of man and emphasizes the fact that people are a product of 
inevitable human relationships. While H. Freud explores man from within, 
from instinct, Fromm has a social view of the essence of man. For him, the 
personality has a social character. After a brief retrospective from the Middle 
Ages to the present, Fromm came to the conclusion that man is becoming 
more and more free, but this freedom has a price – one loses security in one’s 
life. Therefore, “Man is the only living being who feels his own existence as 
a problem that he must solve and from which he cannot get rid of”18.

In his book The Crisis of Psychoanalysis, Fromm points out that man 
in his existence is sandwiched between the traditional moral code and the 
opposite values according to which man acts. This leads him to great exhaus-
tion and a great sense of guilt. That is why a person becomes defensive and 
very often makes him project his own guilt on others. The clash between the 
norms of humanism and technical progress is clear.

Man finds it difficult to tolerate his freedom. That is why Fromm points 
out three ways to escape from freedom:

А) Authoritarianism – you unite with something you agree with and 
gain security even power;

15 Фром, Е. Човекът, с. 204 (From, E. Chovekat, s. 204).
16 Фром, Е. Човекът, с. 266 (From, E. Chovekat, s. 266).
17 Фром, Е. Душевно здравото общество. София, 2004, с. 33 (From, E. Dushevno 

zdravoto obshtestvo. Sofia, 2004, s. 33)
18 Фром, Е. Ситуация человека – ключ к гуманистическому психоанализу. – В:

Проблема человека в западной философии. Москва, 1988, с. 482 (From, E. Situatsiyat 
cheloveka – kluysh k gumanisticheskomu psihoanalizu. – V: Problema cheloveka v 
zapadnoi filosofii. Moskva, 1988, s. 482).
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Б) Obedience – there is an unconscious moment in it;
В) Conformism – only a change of one’s point of view under the 

pressure of the small group (robotic conformism – E. Fromm).
Fromm concludes that man is lonely and alienated. Change in a person 

can occur when there is a just, social, economic and moral society.
E. Fromm examines in detail the understanding of human nature and 

religion, making a parallel comparison with Freud’s theories. In this regard, 
Fromm emphasizes: “The whole concept of humanity and humanism is 
based on the idea of a human nature that is inherent in all people”19. Fromm 
criticizes Freud for opposing man and society in his analyzes, and for sharing 
the idea of the vicious nature of human nature. Frome does not accept his 
understanding that man is antisocial and therefore society has to limit and 
purify the basic human urges and impulses.20 According to Fromm, modern 
man has “no choice but to join the world with the spontaneity of love and 
his productive activity, or to seek some security through connections of 
dependence with the world that destroy his own freedom and integrity”21.

E. Fromm’s understanding of religion is in the context of his view of 
human nature. The author’s Jewish roots are felt in his reflections on religion. 
He often uses interpretations of Scripture in a secular aspect. His humanistic 
philosophy is primarily based on his understanding of the biblical stories of 
Adam and Eve. For example, according to Fromm, Adam and Eve did the 
right thing by eating the apple from the Tree of Knowledge. Because this act 
speaks of an independent decision and the use of reason to establish moral 
values, as a counterpoint to authoritarian moral postulates. Moreover, moral 
authority must come from carefully studied ideals, not from authoritarian 
subjects like God or others.

According to Fromm, Freud’s method – psychoanalysis makes possi-
ble a detailed study of the soul. Psychoanalysts in their work cannot quantify 
their findings, but have the opportunity to penetrate – through dreams, fanta-
sies and associations – into the hidden desires and anxieties of patients. In his 
“laboratories”, relying only on observation, reason, and his own experiences, 
he found that mental illness could not be understood without addressing mor-
al issues; that the patient is ill because he has neglected the need of the soul. 

19 Фром, Е. Отвъд веригите, с. 37 (From, E. Otvat verigite, s. 37).
20 Богомилова, Н. Парадокси и изпитания на модерния човек: идеите на Ерих 

Фром. [онлайн] [посетен на 15 май 2020 г.] http://notabene-bg.org/archive.php?issue=14 
2010). (Bogomilova, N. Paradoksi I izpitaniya na moderniya chovek: ideite na E. Фром.\
onlain\ \poseten na 15 may 2020\ http://notabene-bg.org/archive.php?issue=14 2010).

21 Фром, Е. Бягство, с. 32 (From, E. Byagstvo, s. 32).
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The analyst – is not a theologian or philosopher and does not claim to be 
competent in these areas; but as a healer of the soul, the analyst deals with the 
same problems as philosophy and theology – the human soul and its healing. 
Defining the task of a psychoanalyst, we reveal that at present two groups are 
professionally engaged in the study of the soul: priests and psychoanalysts22. 
According to Freud, religion arises from the helplessness of man before the 
forces of nature and inner instinctual forces. Religion appears at an early 
stage of human development, when man cannot yet use reason to deal with 
these internal and external forces, and is obliged to suppress or control them, 
resorting to the help of “counter-effects” and other emotions, whose function 
is in the suppression and control of those with whom reason does not cope. 
In this case, man creates what Freud calls “illusion”; the material is taken 
from the individual childhood experience of the person. Feeling dangerous, 
uncontrollable and incomprehensible forces inside and out, the man recalls 
his childhood experience and returns to the time when he felt that he was un-
der the protection of his father, conquering the highest wisdom and strength, 
and able to conquer his love and Protection. Thus, religion, according to 
Freud – is a repetition of childhood experiences. Man defends himself from 
the threatening force just as in childhood; he learns to deal with his own 
vulnerability by relying on his father, admiring him, and fearing him. Freud 
compared religion to obsessive childhood neuroses. For him, religion is a 
collective neurosis caused by circumstances similar to those that cause child-
hood neurosis. Analyzing the psychological roots of religion, Freud tries to 
show why people formulated the idea of God. Freud proves that the theistic 
concept is an illusion based on human desires.23

Therefore, Freud defended the ethical core of religion and criticized 
its theistic and supernatural aspects, which hinder, from his point of view, 
the full realization of ethical goals. He explains that, although theistic and 
supernatural concepts were once necessary and progressive, they are now, in 
fact, a barrier to human development. According to Fromm, this is the reason 
why Freud is “against” religion, misleading until it is determined exactly 
what specific religion and what aspects of religion he criticizes and why he 
defends them.

22 Фром, Е. Съчинения. Т. 6: Дзенбудизъм и психоанализа. Психоанализа и рели-
гия. Ревизия на психоанализата. София, 2016 (From, E. Sachineniya T. 6: Dzen budizam I 
psihoanaliza. Psihoanaliza I religiya. Reviziya na psihoanalizata. Sofia, 2016).

23 Фройд, З. Тайната на живота. София, 2000 (Freud, Z. Taynata na zhivota.
Sofia, 2000).
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Fromm also draws attention to Jung’s understanding of religion. Jung24 
the first of the psychoanalysis points out that myths and religious ideas are 
an expression of deep insights (“Psychology and Religion”). He views the 
question of God’s existence as psychologically impossible to answer and 
accepts a kind of agnosticism. Jung postulated, in addition to the personal 
unconscious, the collective unconscious, which is the repository of human 
experience and which contains an “archetype” (for example, the basic images, 
which are universal in that they are repeated, regardless of culture). The 
invasion of these images from the unconscious into the realm of consciousness 
is seen by him as the basis for religious experience and often as artistic 
creativity. Some of Jung’s works are devoted to clarifying some archetypal 
symbols and include his work on comparative mythology. Jung’s great merit 
is his understanding that the common primordial idea underlying the varius 
forms of religion is the archetypal content of the human soul. Defining 
religious experience as occupied by an external force, Jung interpreted the 
notion of the unconscious as a religious concept. According to him, it cannot 
be just a part of the individual consciousness, but it appears uncontrollably, 
joining the human conscious force. According to Jung, religious experience 
is characterized by a special kind of emotion: submission to a higher power, 
called this higher power “god” or unconsciously. Jung, like William James, 
sees a connection between the unconscious (or, in James’s terminology, the 
subconscious) and God, or what unites religion and psychological science.

With all this in mind, E. Fromm makes one clarification. In order to 
talk about religion and the religious in a person’s life, one must talk about 
“religion in general” and not separate the different types of religions and reli-
gious experience. That is why Fromm takes an innovative approach: religions 
(non-theistic and theistic) are divided into authoritarian and humanistic. By 
authoritarian religion, Fromm means man’s recognition of some higher in-
visible force that governs his destiny and that requires obedience, reverence, 
and worship. The emphasis here is on the fact that man is ruled by a higher 
power standing outside. But authoritarianism comes from the fact that this 
power requires obedience, reverence, and worship. Therefore, the reason for 
worship, obedience and worship is not the moral qualities of the deity, not 
love and justice, but the fact that it dominates, that is, has power over man.25 
An essential element of authoritarian religion and authoritarian religious ex-
perience is the complete surrender to a force beyond man. The main virtue of 

24 Carl Gustav Jung (1875 – 1961) – Swiss psychologist and psychiatrist.
25 Фром, Е. Съчинения, с. 67 (From, E. Sachineniya, s. 67).
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this type of religion – obedience, the worst sin – disobedience. To the extent 
that the deity is recognized as omnipotent and omniscient, insofar as man 
considers himself powerless and insignificant, he obtains favor or help from 
the deity only in the case of complete obedience. Obedience to strong power 
is one of the ways one avoids loneliness and limitation26.

In the humanistic type of religion, the center is man and his forces. Man 
is obliged to develop his mind, to understand himself, his attitude towards 
others and his place in the universe. He is obliged to understand the truth, 
taking into account his limitations and his possibilities. Man must develop 
his love for others as well as for himself, and feel oneness with all living be-
ings. Religious experience in this type of religion – the experience of oneness 
with all, based on man’s connection with the world, achieved with thought 
and love. The goal of man in the humanistic type of religion is to attain great 
powers, not powerlessness; virtue – in selfknowledge, not in obedience. In 
the humanistic type of religion, faith is in the authenticity of beliefs, it is 
based on the experience of thoughts and feelings, not on silently accepting 
other people’s judgments. The prevailing mood in this type of religion is joy, 
not suffering and guilt as in authoritarian religion. In case the humanistic 
type of religion is theistic, God is a symbol of the power of man himself, re 
alized in his life, and not a symbol of violence and domination, not a symbol 
of power over man. According to E. Fromm, examples of such religions are 
early Buddhism, Taoism, the teachings of Jesus, Socrates, Spinoza, several 
trends in the Jewish and Christian religions (especially mysticism), the re-
ligion of Reason in the French Revolution. It is obvious that the difference 
between authoritarian and humanistic religions does not coincide with the 
different theistic and non-theistic religions, religions in the narrow sense of 
the word and philosophical systems of a religious nature: the question is not 
in the system of thought as such, but in the underlying human attitude of 
these teachings27.

Fromm makes an interesting interpretation based on an analysis of the 
authoritarian elements in biblical history and shows that both principles, the 
authoritarian and the humanistic, are present in the basis of the Judeo-Chris-
tian religion. In the further development of Judaism and Christianity, both 
principles are preserved, and one or the other is characteristic of the different 
currents in these two religions. According to Fromm, the founders of all East-

26 Calvin’s theology is an example of authoritarian, theistic thinking.
27 One of the best examples of a humanistic type of religion is early Buddhism. 

The Buddha, as a great teacher, is “enlightened” when he understands the truth of human 
existence.
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ern and Western religions consider the highest goal of life to be concern for 
the human soul and to reveal the power of love and reason. Therefore, psy-
choanalysis does not pose any danger, and even contributes a lot to achieving 
these goals.

In his reflections on religion, Fromm emphasizes its various aspects. 
They are: 1) experience, 2) scientific-magical aspect, 3) ritual, 4) semantic 
aspect28.

Man depends on others in approval and the constant need for approval; 
the inevitable result is helplessness and insecurity. In market orientation, 
man loses his identity with himself; he becomes alienated from himself. 
According to Fromm, a person seeks refuge in churches and religion because 
the inner emptiness forces him to seek refuge. But man’s preaching of religion 
does not mean that he is religious. Because the self-alienation of man, his 
indifference to himself and to others, rooted in the whole secular culture, 
arereal dangers for the religious attitude. The impact of scientific progress on 
the scientific-magical aspect of religion is completely different. Insufficient 
understanding of the forces of nature and the relative helplessness of their use 
also intervened in the first attempts at human survival. Therefore, man forms 
theories of nature and invents certain actions that become part of religion. 
Fromm called this aspect of religion scientific and magical. The deeper man 
understands nature and the more he masters it, the less he needs religion as 
a means of scientific explanation and magical management of nature. Man 
can achieve this with his own strength. The Western religion has made this 
scientific-magical aspect part of its system, and therefore it opposes itself to 
the progressive development of scientific knowledge. The religions of the 
East make a distinction between what concerns the phenomenology of man 
and what explains nature. Issues that provoke fierce controversy in the West 
are not on the agenda in Hinduism. Psychoanalysts pay special attention 
to the ritual, insofar as this promises a new penetration into the nature of 
its religious forms. Psychoanalytic research may show that coercive ritual 
behavior is the result of strong affects that are not in themselves obvious to 
the patient and that he or she manages that he or she is not aware of. In a 
particular case, in the ritual of washing, it is found that this – is an attempt to 
get rid of a deep sense of guilt; the latter is not caused by the patient’s actual 
actions, but by unconscious, destructive impulses. The ritual of washing 
constantly neutra lizes the destruction that a person unconsciously plans and 

28 Фром, Е. Съчинения, с. 67 (From, E. Sachineniya, s. 67).
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which in no case should reach his consciousness29. One needs this ritual to 
deal with feelings of guilt. The forced ritual performs an ambiguous func-
tion. It protects the patient from the unbearable guilt, but also perpetuates 
these impulses without dealing with them directly. Psychoanalysts make an 
important discovery about the nature of religious rituals, even if their specific 
explanations are not entirely correct. Fromme’s ritual has two aspects: ration-
al and irrational. The rational ritual differs from the irrational one, above all 
in function; it does not deflect repressed impulses, but expresses aspirations 
that the individual considers valuable. Therefore, there is nothing in it that 
is intrusive and coercive in nature, which distinguishes it from the irrational 
ritual. In the latter case, if something is not carried out, the repressed danger-
ous can be released, so any prohibition raises great concern.

After the rituals, Fromm turns his attention to the fourth aspect of reli-
gion – the semantic. Each religion has its own specific rituals and language 
apparatus, different from the usual – these are the symbols. The essence of 
symbolic language is that inner experiences, thoughts and feelings are ex-
pressed in the same way as if they were sensory sensations. For Fromme, 
symbolic language is universal for humanity. This is the language of ancient 
myths and the language of dreams of contemporaries.

The religious problem – this is not a problem for God, but a problem of 
man; religious formulations and symbols are an attempt to express a certain 
kind of human experience. The symbolic system – is only a hint from which 
one can draw a conclusion about the authentic human reality. Unfortunately, 
the discussion of religion during the Enlightenment focuses on the affirma-
tion or denial of God, not on certain human attitudes.

The psychoanalytic approach to religion, therefore, is called upon to 
understand the human reality behind systems of thought. Psychoanalysis asks 
whether the system of thinking that expresses the feeling it seeks to portray 
is real, or is it a rationalization that hides the opposite attitude. He goes on to 
ask whether the systems of thought grow out of the strong emotional matrix 
or whether empty opinions emerge.

The psychoanalyst reveals that the same human reality can be hidden 
behind different religions, and also that opposing human attitudes can under-
lie the same religion. The human reality behind Calvin’s theological system 
and behind authoritarian political systems is very similar. In spirit they are – 
submission to authority and lack of love and respect for the individual.

29 Фром, Е. Съчинения, с. 89 (From, E. Sachineniya, s. 89).
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People can unite in a firm denial of idolatry and find in this denial a 
greater common faith than in generally accepted judgments about God.

Based on the analysis, the following more important summaries 
and conclusions can be made: E. Fromm declares himself a supporter of 
humanism as a theoretical concept of personality and culture. His humanism 
presupposes the application of certain principles when considering modern 
society. This refers to the provision that: production must serve the individu-
al, not the economy. The relationship between man and nature must be based 
on harmonious foundations of cooperation; antagonisms in modern society 
must be replaced by relations of solidarity. The ultimate goal of culture must 
be the human good and the prevention of suffering, because only rational, not 
maximum, consumption must become the basis of modern society. E. Fromm 
views culture anthropocentrically, with regard to the application of the gener-
ic qualities of man. Fromm can be defined as a supporter of neo Freudianism 
and a follower of the humanistic approach to the analysis of culture.
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АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ  
ДО ДНЕШНИЯ ГРАД РАЗГРАД

Данаил Петров

ANCIENT AND MEDIEVAL SETTLEMENT  
NEAR THE PRESENT TOWN OF RAZGRAD

Danail Petrov

Favorable climate in the area of the present town of Razgrad were the reason for its 
inhabitation since the ancient times. Initially, during the 4th – 1th century BC there was a 
Thracian settlement in the nearby area of Hisarlaka; then a Roman military camp emerged. 
During the period 3rd – 6th century a late antique fortress was built here. It was an important 
urban and religious centre. A medieval fortress (7th – 14th c.) appeared in the same area. This 
showed settlement continuity. During the research of these settlements were found buildings, 
fortress walls and plenty of archeological material.

Благоприятните почвено-климатични условия в района на днешния 
град Разград са причина хората да се заселят тук от дълбока древност. 
Следи от човешко присъствие в този регион има през каменно-медната 
и бронзова епоха. През I хил. пр. н. е. по тези земи живее тракийското 
племе гети. В местността „Хисарлъка“, близо до дн. гр. Разград, през 
периода IV – I в. пр. н. е. съществува тракийско селище1.

След покоряването на тракийските земи от римляните през I в. пр. 
н. е. е създадена провинция Мизия, която по-късно е разделена на Горна 
и Долна Мизия. Римляните оценяват стратегическото местоположение 
на местността „Хисарлъка“, разположена в източните покрайнини на 
съвременния град Разград и изграждат тук военен лагер2. Тя предста-
влява невисоко платовидно възвишение, до самата река Бели Лом, с 
наклон от север на юг и от изток на запад. Военният лагер, седалище на 

1 Радoславова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски сели-
ща в България. София, 2003, II, 110 – 113 (Radoslavova, G. Dzanev. Abritus. Rimski i 
rannovizantijski selista v Bulgaria. Sofia, 2003, III, 110 – 113).

2 Радoславова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски селища, 
110 – 141 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i rannovizantijski selista, 110 – 141).
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римска помощна част – кохорта, е изграден през 70-те – 80-те години на 
I век при управлението на династията на Флавиите. Ранното римско се-
лище (I – III в.) обхваща площ от 70 – 80 ха на двата бряга на р. Бели Лом. 
Състояло се е от укрепен лагер и цивилни квартали – канаби. Лагерът 
е укрепен с дървена ограда – палисада. Населението в крепостта e сме-
сено – римляни, траки, гърци и други, като за това говорят намерените 
археологически материали. Проф. Т. Иванов локализира тук римската 
крепост Абритус на базата на откритите епиграфски паметници, наме-
рени при разкопките на крепостта. Селището има градски статут – през 
III век то е кастел, а по-късно цивитас. В писмените извори Абритус 
(Разград) споменава във връзка с „варварските“ нашествия на Балка-
ните и най-вече с битката между римляни и готи през 251 г., състояла 
се в покрайнините на крепостта. В хода на битката загива император 
Деций Траян (249 – 251 г.). По време на тези събития римското селище 
е разрушено.

До края на III век Abritus (Разград) се намира в провинция Дол-
на Мизия. След реформите на император Диоклециан (284 – 305) и 
Константин I Велики (306 – 337) той е включен в провинция Втора 
Мизия на диоцеза Тракия. В края III и началото на IV век е построе-
на късноантичната крепост в м. „Хисарлъка“. Мястото на крепостта e 
много сполучливо избрано от римляните. То e разположено на невисоко 
платовидно възвишение. На изток се спуска стръмен скалист склон, а 
северната и източна страна са естествено защитени от близко течащата 
р. Бели Лом. Крепостта има неправилна правоъгълна форма с площ от 
15 хектара. От юг и запад е оградена с ров, дълбок около 10 м и широк 
15 м. Неукрепените ѝ квартали и некрополите заемат още толкова площ, 
което я прави значимо селище в този район. Разкопките на крепостта 
започват в края на XIX век и са свързани с обществената и краеведче-
ската дейност на разградчанинa Анание Явашов. Проучени са редица 
обекти от античната крепост: крепостни стени, кули, сгради в нея и т. н. 
Във връзка със строителство на пеницилиновия завод до гр. Разград 
се предприемат спасителни разкопки от 1953 г. на м. „Хисарлъка“ до 
града, които продължават до 1978 г. Разкопките са под ръководството 
на проф. Т. Иванов от Археологическия институт и музей в гр. София. 
Проучени са редица обекти: укрепителната система; голяма перистилна 
сграда с баня в нея, складови постройки и магазини; християнски хра-
мове; други обществени и частни сгради; следи от улици; некрополи и 
т. н. През 1990 г. са подновени археологическите проучвания, като те 
продължават и до днес.
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За периода 1953-1976 година е проучена цялостно укрепителната 
система на римската крепост. Масивни крепостни стени с дължина 1400 
м заграждат площ от 15 хектара, следвайки особеностите на релефа, 
и за това включената вътре територия има неправилна форма. Пред 
южната и западна стена има ров за усилване на защита ѝ. Крепостта 
има 4 порти, 35 кули и 9 потерни. Основите на крепостните стени и 
кулите, изградени от ломени камъни са вкопавани до 1,50 м. За да из-
държи тежестта на стената, ширината на основата достига до 3 – 3,50 м. 
Ширината на крепостната стена е различна. Източната е с дебелина 2,10 
м, защото е защитена от стръмния склон и р. Бели Лом. Северната и за-
падната са широки 2,40 м, като само при портите се удебелява до 2,80 м. 
Южната стена е най-широка – до 3 м, тъй като е и най-уязвима за напа-
дения. Височината ѝ от основата до върха от външната страна достига 
до 12 м, а до вътрешната площадка, по която се движат защитниците е 
10 м. До тези площадки се достига със стълби, долепени до крепостната 
стена. Укрепителната система на крепостта се характеризира с четири 
типа издадени навън кули: ветрилообразни (ъглови) в четирите ъгъла, 
с неправилна четириъгълна форма – четири (при източната стена), 
правоъгълни – две по южната крепостна стена и „U“ – образни (меж-
динни) – останалите кули. Основите на кулите са изградени от ломени 
камъни, споени с хоросан и поставени в жълта пръст или скалист терен. 
За да издържат тежестта на суперструкцията, ширината на основите е 
около 3 – 3,20 м. Цокълът на кулите е изграден в „опус квадратум“, а 
суперструкцията на кулите 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 при кули № 19 и 23 по южната крепостна стена. 
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). Те имат три етажа, 
до които се достига чрез дървени стълби. Портите са разположени по 
средата на крепостната стена, с изключение на източната, която поради 
неравностите на терена се намира до североизточната кула. Южната 
порта е вдадена навътре спрямо стената. Всички порти са фланкирани с 
„U“-образни кули. Имат по две врати: вътрешна – двукрила и външна – 
падаща, като ширината им е над 4 м. В самите куртини и в близост до 
кулите са открити 9 потерни (тайни врати), като пет са на южната стена. 
Крепостната стена и кулите са изградени от добре обработени камъни с 
хоросанова спойка.

Антично и средновековно селище до днешният град Разград
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При археологическите разкопки са проучени обществени, сто-
пански и жилищни сгради. Върху източната част на крепостта на дъл-
бочина 0,90 м от подовото ниво на най-късната сграда (перистилната),  
Т. Иванов разкрива основите на две масивни постройки и част от дру-
ги две, разположени от двете страни на улица, с посока запад-изток и 
ширина 5 м (сгради I – IV). Има предположение, че те имат стопански 
характер. Върху останките на споменатите по-горе четири сгради е 
построена друга по-късна такава, със солиден градеж от ломени камъ-
ни, споени с хоросан (сграда V). Тя заема цялата площ на по-ранните 
сгради и излиза в северна и южна посока от техните очертания. Не е 
ясно предназначението на тази сграда. Самостоятелен обект предста-
вляват шестте помещения с правоъгълен план, разположени в права 
линия в посока изток-запад, които опират в перистилната сграда (сграда 
VI – магазини). Между тях има вход, а пред тях портик с колонада в 
йонийски стил. Върху разгледаните пет по-ранни сгради е изградената 
перистилна сграда (сграда VII – наречена е така, защото по средата имa 
двор с колонада от четирите му страни), приобщаваща архитектурнo 
и функционално към себе си магазините и портика. Тя се намира на 
около 100 м от северната и източна крепостна стена в източната част 
на крепостта. Планът на сградата и приобщените магазини е петоъгъ-
лен, 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. Това 
е най-голямата за времето си постройка в крепостта. Тя се състои от 
три части: търговско-стопанска (складове, магазини), перистилен двор 
и жилищна част. Към търговско-стопанската част принадлежат шестте 
магазина с портика пред тях, правоъгълно помещение между тях и шест 
стопански помещения, разположени около голям правоъгълен двор под 
открито небе. Пред стопанските постройки се намира голям двор, зас-
тлан с правоъгълни каменни плочи, наредени в успоредни редици. Той 
е заобиколен от четирите страни с колонада в йонийски стил. Дворът е 
достъпен от изток, където има вход с две врати (тясна и широка). Север-
ната част на комплекса представлява жилището на собственика. То се 
състои от 9 помещения, разположени симетрично около централното. 
Жилищната сграда разполага и със собствена баня. Тя е разрушена и 
върху нейните основи е построена друга сграда с масивен градеж. На 
изток от перистилната сграда се намират основите на две правоъгълни 
постройки (сгради VIII и IX), ориентирани с дългата си страна в посока 
изток-запад. Те имат отоплителна инсталация (хипокауст). Непосред-
ствено на запад от южния край на перистилната сграда се намира сграда 
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X. Главната ѝ ос е изток-запад, а входът ѝ е от запад. Има десет помеще-
ния заедно с пристроените по-късно. На около 10 м южно от Западната 
порта и на 5 м от западната крепостна стена е разположен хореумът 
(сграда XI). Тя е ориентирана в посока север-юг, успоредна на западната 
крепостна стена и има размери: дължина – 56,25 м и ширина – 20,20 м. 
Първоначално постройката е използвана за склад за зърнени храни, а 
след това за други цели. Непосредствено на север от западната порта е 
построена голяма сграда с правоъгълен план и размери: дължина – 34 м 
и ширина – 17 м (сграда XII). Състои се от три равни, тесни и издълже-
ни помещения с правоъгълен план. Вероятно служи също за склад. При 
проведените по-късно разкопки също се откриват жилищни и стопански 
постройки, в това число и от средновековието. Има оформени улици 
и площад. Извън чертите на крепостта са разположени некрополите ѝ. 
При проучването е намерен богат археологически материал.

С налагането на римската власт в тракийските земи и в частност 
района на дн. гр. Разград се разпространяват като официални римските 
култове3. На първо място това са Капитолийската триада – Юпитер, 
Юнона, Минерва, града Рим, а по-късно и императорският култ. Успо-
редно с това продължават да се изповядват тракийските култове, а също 
гръцки, източни и други. Поради смесеното население в областта, се 
забелязва процес на сливане на отделните култове и почитане на обоб-
щени култови образи. Тези процеси продължават през първите три века 
на римското владичество на Балканите. Успоредно с тях път си пробива 
и новата световна религия – християнството.

То се разпространява и крепостта Abritus (Разград). През Късна-
та античност (V – VI в.) тя се превръща в епископски център, за което 
говорят два писмени извора – Посланието на Валериан, архиепископ 
на Maрцианопол (Девня) до император Лъв I от 458 г. и Епархийски 
списъци от VIII век. Споменава се името на епископ на Абритус – Мар-
циан през V век. При археологически разкопки са намерени и христи-

3 Радoславова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски селища, 
117 – 128, 134 – 137 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i rannovizantijski 
selista, 117 – 128, 134 – 137); Петров, Д. Религиозни култове от римската крепост 
Абритус – Историкии. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Стоян Витлянов. 
Шумен, 2008, III, 316 – 323 (Petrov, D. Religiozni kultove ot rimskata krepost Abritus – 
Istorikii. Sbornik v chest na 60 – godishninata na doc. Stoian Vitlianov. Shumen, 2008, III, 
316 – 323); Петров, Д. Късноантичната крепост Абритус – епископски център в про-
винция Втора Мизия. – В: Тракия и околния свят. Шумен, 2016, 434 – 438 (Petrov, D. 
Kasnoantichnata krepost Alpitus – episkopski tsentar v provintsia Vtora Mizia. – V: Trakia i 
okolnia sviat. Shumen, 2016, 434 – 438).
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янски храмове. На 60 м североизточно от западната порта са разкрити 
основите на трикорабна християнска базилика, ориентирана изток-за-
пад, чиито притвор е разделен на три помещения, които съответстват 
на трите кораба (сграда XIII). Външната ширина на сградата е 13,50 м, 
като е проучена полукръгла апсида срещу средния кораб на базиликата. 
Намерен е и варовиков реликвиарий (мощехранителница), без неговия 
похлупак, с издълбан кръст на късата страна, оцветен с червена боя. 
Северната и южната външна стена са изградени от ломени камъни на 
хоросанова спойка и измазани с хоросанова мазилка. Стените на стра-
ничните кораби са направени от квадратни тухли. Настилката на пода е 
също от тухли. Може да се предположи, че това е епископската базилика 
на Aбритус (Разград). През 1965 г. при проучването на куртина Е, непо-
средствено на изток от северната порта в пръста са открити фрагменти 
от мраморна олтарна маса с дъговидно извита предна част. Върху пред-
ната страна на плочата са направени две фигури на лъвове, обърнати 
една към друга. В останалата част има кръгли вдлъбнатини. Вероятно 
те принадлежат към разгледаната по-горе базилика. При проучването 
на голямата правоъгълна кула № 19 са открити през 1975 г. множество 
натрошени мраморни тънки колонки, части от преградна олтарна маса 
и други елементи, които може да са от някой старохристиянски храм в 
крепостта.

Непосредствено на запад от южния край на перистилната сграда, 
на 3 м разстояние, са разкрити основите на голяма сграда с размери: на 
северната стена – дължина 19,90 м и ширина 2 м, а с абсидата – 22,90 м; 
на източната стена с дължина 16,80 м и ширина 1,15 м и на южната сте-
на с дължина 16,30 и ширина 0,80 м (сграда X). Главната ѝ ос е изток-
запад, а входът и е от запад. Стените ѝ са изградени в opus mixtus, от 
три реда тухли, споени с хоросан, примесен с късчета червени тухли. 
Има десет помещения заедно с пристроените по-късно. Входът ѝ от 
запад е с ширина 1,60 м и от него се преминава последователно в три 
помещения, последното от което завършва с апсида. Размерите ѝ са: 
ширина 5,92 м и дълбочина 2,10 м в източния край. Малко правоъгълно 
помещение (2 х 2 м), построено вътре в апсидата, явно е свързано с 
по-късно преустройство. Подовете са застлани с големи варовикови 
плочи. До апсидата са изградени допълнителни помещения, за които 
се предполага, че са баня. Близо до апсидата е намерен каменен блок 
с паралелепипедна форма, издълбан 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 
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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 изградена от добре обработени камъни и тухли с 
хоросанова спойка. Всичко това показва, че крепостта се превръща във 
важен градски, транспортен и религиозен център в Северна Тракия през 
римската епоха.

Периодът на Късната античност (IV – VI в.) е твърде динамичен. 
Балканският полуостров е подлаган на нашествия от различни „вар-
варски“ племена – готи, хуни, авари, славяни и други. Те предизвик-
ват редица опустошения и принуждават централната власт да отделя 
значителни средства за възстановяването на селищната и пътна мрежа 
в района. След 330 г., когато столицата на империята е пренесена в 
Константинопол, тракийските земи се превръщат в неин хинтерланд. 
Като част от провинция Втора Мизия крепостта Абритус (Разград) е 
засегната от тези нашествия и трябва да се възстановява. Тези събития 
се откриват и при проучването ѝ. Вероятно римската крепост Абритус 
(Разград) е унищожена завинаги при нашествията на авари и славяни 
през 80-те години на VI век.

През VII век българските земи се заселват южнославянските пле-
мена от българската група. В Северна България е създаден племенният 
съюз на „Седемте славянски племена“. През 681 г. заедно с прабългари-
те на Аспарух те образуват българската държава. Районът на днешния 
град Разград е включен в нейните граници. След разрушаването на 
крепостта Абритус (Разград) в края на VI век на мястото на късноан-
тичното селище в м. „Хисарлъка“ до гр. Разград през VII век възниква 
първо славянско, а след това старобългарско селище. В най-високата 
североизточна част на Абритус са открити останки от ранносреднове-
ковното селище и крепост на площ от около 4 ха. Най-ранните следи 
от селището са от VIII век, като през IX век то е укрепено с крепостна 
стена и просъществува до началото на XI век4.

За пръв път през 1952 г. проф. Т. Иванов установява наличие на 
ранносредновековен културен пласт върху развалините на късноантич-
ния кастел. През 1953 г. С. Георгиева проучва част от него, покриващ 

4 Радoславова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски селища, 
с. 111, 141 – 143 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i rannovizantijski selista,  
s. 111, 141 – 143).
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разрушенията на голямата перистилна сграда и на банската постройка 
до нея – на площ около 0,4 ха. В проучената площ са открити 10 огнища 
и 2 пещи, маркиращи очевидно същия брой ранносредновековни жи-
лища – землянки, а може би и надземни. При нарушаването на терена 
при късни изкопи за вадене на строителен материал, а и поради бързите 
темпове на провеждане на разкопките, очертанията на жилищните ями 
не са установени. Откритият многоброен керамичен материал тук се да-
тира в рамките на периода IX – X век. От същия период датират и откри-
тите битови предмети: железни ножчета, занаятчийски инструменти и 
селскостопански сечива, костени шила, бронзови пръстени и нагръдки 
кръстове. Намерена е и печенежка костена бойна топка (кистен), веро-
ятно от началото на XI век.

През периода 1990 – 1994 г. е проучен значителен участък срещу 
голямата перистилна сграда. Открита е неизвестна до този момент ран-
носредновековна стена, заграждала селище откъм юг. Участък от тази 
стена е проучен на дължина от 35 м (изток-запад). Стената стъпва върху 
широка 1,30 м подложка от набити в 2 – 3 пласта от античния пласт, пло-
чести камъни и фрагментирани тухли. В основата си сградата е градена 
от едри камъни, а във височина – от по-малки по размер ломени варови-
кови камъни (между които и единични антични архитектурни детайли) 
на спойка от жълта льосова пръст. В югозападния край на проучения 
участък са разкопани частично основите на плътна кула – бастион, из-
даваща се пред южния фронт на крепостната стена. Предвид начина на 
градеж и дебелината на ранносредновековната крепостна стена висо-
чината ѝ едва ли надхвърля 2,5 – 3 м. По протежение на целия проучен 
неин участък, пред фронта ѝ откъм юг се проследява запълнен с черно-
зем ров, вкопан в здравия льосов терен (изхвърлената от тук глинеста 
пръст очевидно е използвана за спойка на камъните на стената). Южната 
крепостна стена и ровът пред нея и досега личат по повърхността на те-
рена. Те започват от късноантичната източна крепостна стена и вървят 
в западна посока на около 200 м разстояние. Западната крепостна стена 
сега е напълно унищожена при строежа на завода за пеницилин през 
50-те години на XX век, но личи добре от самолетна снимка, правена 
от германската авиация през 1942 г. Тя е вървяла на север от запазения 
сега западен край на южната стена и се е допирала до северната стена 
на късноантичния кастел, близо до северната крепостна стена. В края на 
IX и началото на X век са изградени южната и западна крепостна стена, 
а на север и източна посока тази функция се е изпълнявала очевидно от 
разрушените на малка височина стени на късноантичния кастел. Укре-
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пената площ на ранносредновековното селище, с близка до квадратна 
форма, е с площ от 4 ха. Вероятно това една от шестте крепости изгра-
дени по това време в Разградско, разположени на по 20 – 25 км (един 
дневен преход) една от друга, като те са охранявали важните пътища, 
пресичащи региона, който се намира в хинтерланда на столицата Плис-
ка. В участъка южно от перистилната сграда са проучени напълно или 
частично 10 вкопани в терена ранносредновековни жилища – землянки 
с отоплителни съоръжения – правоъгълни открити огнища или пещи, 
изградени от каменни плочи (правоъгълни по план) или от измазани 
с глина фрагментирани късноантични тухли (с кръгъл план). Три раз-
положени непосредствено до южната крепостна стена землянки, една 
загинала при силен пожар, с материали (основно керамика) от средата 
на X век, се откриха затрупани при нейните разрушения. В последствие 
стената е възстановена най-вероятно с каменни квадри от разрушения 
в края на X век християнски култов комплекс, разположен в източния 
край на крепостта. След второто и окончателно разрушаване на южната 
крепостна стена в останките ѝ са вкопани две землянки с керамичен 
материал от края на X и началото на XI век. В проучения тук участък 
са открити железен лемеж, ножчета, костени шила, железни върхове 
на стрели, бронзово нагръдно кръстче, бронзови и сребърни пръстени, 
коланни токи, апликации и други предмети.

В източната част на ранносредновековната крепост през периода 
1992 – 1999 г. е проучен християнски култов комплекс, разкопан частич-
но от Анани Явашов през 1893 г. и датиран от него от античния период 
на крепостта. Комплексът е изграден върху разрушения на голяма къс-
ноантична сграда от IV – VI век. Основите му са вкопани на дълбочина 
1,50 – 1,60 м, достигайки до материкова скала, градени са от ломени 
варовикови камъни и имат дебелина 0,95 – 1 м. Централно място в ком-
плекса заема запазената само в субструкция трикорабна едноапсидна 
църква с външни размери 15 х 15 м, с притвор от запад, фланкиран от 
две кули (звънарници) и с вероятно куполно покритие над централния 
кораб. В конструктивна връзка с църквата е и разположената южно от 
нея масивна сграда с ширина 21 м (север-юг) и дължина 36 м (запад-из-
ток). Входът на сградата с ширина 2 м е разположен в централната част 
на западната ѝ стена. Във вътрешността ѝ се намира помещение с три-
колонен портик откъм запад, север и юг. В едно от големите помещения 
в източната част на сградата е запазена голяма част от подовата настил-
ка – набити в терена дребни камъни, залети отгоре с нивелиращ слой 
бял хоросан и положена върху него настилка от тухли и преупотребени 
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тегули, образуващи геометричен мотив. В тази сграда на места са запазе-
ни и участъци от суперструкцията на стените с дебелина 0,80 м, градени 
от добре обработени каменни квадри. Северно от църквата е разчистен 
плочник с размери – 6,40 м (запад-изток) на 3,85 м (север-юг), като за-
падно от него се очертават основи на непроучена сграда. Към интериора 
на църквата принадлежат фрагменти от олтарна преграда (колонка) и 
двустранно скулптирана варовикова плоча, архитектурен детайл – 
кемпферов тип капител със скулптиран кръст, мраморна декоративна 
колонка и два фрагмента от мраморна олтарна маса (не е изключено 
те да са от намерена от проф. Т. Иванов при северната порта на кре-
постта олтарна маса, украсена с две лъвчета и датирана към V – VI век). 
За датировката на този представителен християнски култов комплекс 
определящи са стратиграфските наблюдения на терена. Под основите 
му са разкрити множество материали (основно глазирана керамика) от 
средата на X век, произхождащи очевидно от разрушените при строежа 
на комплекса землянки. Североизточно от църквата са проучени и три 
землянки, предхождащи непосредственото изграждане на комплекса. В 
насипа на една от тези землянки е открита малка колективна находка от 
11 златни монети (солиди) – 10 от Константин VII Багренородни и си-
нът му Роман II (945 – 959) и от Никифор II Фока и престолонаследника 
Василий II (963 – 969). Може да се предположи, че още с приемането на 
християнството за официална религия в България при управлението на 
княз Борис през 864 г. тук е изграден християнски комплекс, а крепостта 
се оформя като църковен (епископски) център. Градът е пострадал при 
нашествието на руският княз Светослав в българските земи (969 – 971) 
и покоряването на източния дял от българската държава от император 
Йоан Цимисхий през 971 г. През 976 г. районът е отново в границите 
на българската държава. Вероятно с налагането на византийската власт 
християнският комплекс с църква е издигнат отново. Голямата му площ 
(най-малко 0,3 ха), масивният градеж, богатата вътрешна пластична ук-
раса, разположената южно от църквата голяма представителна сграда, 
не е свързана пряко с нуждите на християнския култ, свидетелстват за 
значимостта и представителния му характер. Най- вероятно се касае за 
останките на епископията на града, обновена или наново изградена по 
времето на император Йоан Цимисхий (969 – 976) в стремежа да бъде 
възстановен античния град от римската епоха, който е бил и епископски 
център (Абритус). Комплексът не съществува дълго, вероятно е опожа-
рен и разрушен в края на X или началото на XI век (през 1001 г. Визан-
тия отново завладява тези земи). Камъкът от стените на комплекса и 
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църквата са използвани за възстановяване на южната крепостна стена. 
Върху развалините на голямата сграда южно от църквата са изградени 
вкопани жилища (четири проучени), в които се откриват материали от 
края на X или началото на XI век – фрагментирана битова керамика, 
каменни хромели и шила, железни ножчета, върхове на стрели, бронзо-
ви кръстчета и други накити. В близост до самата църква се е оформил 
малък некропол, като са проучени 10 гроба с християнски погребален 
обред без инвентар. Извън ранносредновековната крепост са проучени 
и следи от неукрепени квартали върху територията на античния кастел. 
През 1999 г. близо до южната крепостна порта на античната крепост са 
намерени железни селскостопански сечива от X век – лемеж, брадва, 
длето и други. В подножието на крепостта до коритото на р. Бели Лом 
е съществувал квартал, предградие на ранносредновековната крепост, с 
площ 3 – 4 ха. Оттук произхождат два моливдовула на Борис (864 – 889) 
и Симеон (893 – 927). Ранносредновековната крепост и селище просъ-
ществува до към 1048 – 1053 г., когато е унищожено от заселилите се по 
тези земи печенези. За повече от сто години местността запустява.

Селището е възстановено вероятно през втората половина на XII 
век. След въстанието на Асен и Петър през 1185 г. районът е включен 
в границите на българската държава до края на XIV век. Той пострадва 
от нашествията на монголците на Балканския полуостров. Селището 
вероятно се е състояло от две части: малко укрепление в м. „Хисарлъка“ 
до гр. Разград и още едно близо до сегашното село Пороище, на около 
километър от първото5. Има предположение, че селището до дн. гр. Раз-
град се е казвало по това време Хръзград и по-късно чрез траскрипция 
е дало съвременното име на града. През 1388 – 1389 г. при походите на 
османците в Североизточна България крепостта е завладяна. Разруше-
но е укреплението в м. „Хисарлъка“, а се запазва това до с. Пороище, 
където се разполага османски гарнизон. В началото на XV век възниква 
неукрепено село (мезрата) Добра вода, западно от крепостта6. Тази кре-
пост може би е разрушена от кръстоносците при похода им в Северна 
България през 1444 г. Има легенди, че в този район в помощ нa кръсто-
носците действал синът на цар Фружин – Михаил. През втората поло-
вина на XV век е създадено съвременното селище – Разград, западно от  

5 Недков, Б. България и съседните ѝ земи през XII век според „Географията на 
Идриси“. София, 1960, 138 – 140, № 268 (Nedkov, B. Bulgaria i sasednite i zemi prez XII 
vek spored „Geografiata na Idrisi“. Sofia, 1960, 138 – 140, № 268).

6 Гандев, Х. Българската народност през XV век. С, 1989, с. 76 (Gandev, H. 
Buldarskata narodnost prez XV vek. S. 1989, s. 76).

Антично и средновековно селище до днешният град Разград
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м. „Хисарлъка“ на двата бряга на р. Бели Лом. Значението му като цър-
ковен център се запазва и през периода на османското владичество7. В 
заключение трябва да се констатира, че векове наред има приемственост 
в поселенията в района на м. „Хисарлъка“ източно от днешния град 
Разград – тракийско, антично и средновековно. Освен значим градски 
център, той е и важен църковно-религиозен център в този регион.

7 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40-те – 70-те  
години на XIX век. – В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен 
Гаренов (отец Павел Гарена). София, 2016, I, 259 – 265 (Simeonova, T. Tsarkovno i 
prosvetno delo v grad Razgrad prez 40-te – 70-te godini na XIX vek. – V: Multikulturniat 
chovek. Sbornik v chest na prov. d.i.n. Kamen Garenov (otec Pavel Garena). Sofia, 2016, I, 
259 – 265).
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ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТРОВЕ В ЛУДОГОРИЕТО  
(IV – VI ВЕК)

Данаил Петров

EPISCOPAL CENTRES IN LUDOGORIE,  
4th – 6th CENTURY

Danail Petrov

Christianity was spread and enforced in the period 4th – 6th century in the area of 
Ludogorie, which was part of Northeast Thrace. Along with the establishment of the church 
structure, here were created some the episcopal centres. One of them that were mentioned 
in the sources was Abritus. As a result, archaeological excavations can be mentioned and in 
other episcopal centres such as Shumen, Madara and Tsar Krum in Shumen district.

Историко-географската област Лудогорие се намира в Северо-
източна България и обхваща териториите на Разградски и Шуменски 
регион. Тези земи са били заселени от дълбока древност. През I хил. пр. 
н. е. тук е живеело тракийското племе гети, което създава и своя държа-
ва. През I век римляните покорили тракийските племена и изградили в 
техните земи провинциите Мизия, Тракия и Македония. Римската про-
винция Мизия е била създадена през 15 г. н. е. и обхващала северната 
част на Древна Тракия. През 86 г. по стратегически съображения тази 
провинция е разделена на две – Горна и Долна Мизия. Лудогорието било 
включено в границите на провинция Долна Мизия. След реформите на 
императорите Диоклециан (284 – 305) и Константин I Велики (306 – 337) 
Долна Мизия била преименувана във Втора Мизия, като тя обхващала 
голяма част от Северна България. След разделянето на Римската империя 
на две части – Източна и Западна, през 395 г. днешните български земи 
били включени в нейния източен дял. 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 римската култура. Римляните наложили 
в завоюваните земи своята религия, в това число и императорския култ, 
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за официална. Траките продължавали да изповядват своите култове. По 
същото време започва да се разпространява и християнството, което 
прониква и на Балканите.

Както и в другите части на тракийските земи, така и в областта 
Лудогорие през първите векове на римската власт прониква христи-
янството. Няма информация за този през периода I – III век. Може да 
се предположи, че след налагането на християнството за официална 
религия в Римската империя в по-големите градски центрове на област-
та Лудогорие възникват християнски общини (през IV в.). Няколко са 
градовете, откъдето прониква в този район новата религия. На първо 
място, това е провинциалната столица на Втора Мизия – Marcianopolis 
(Девня), която се намира близо до черноморското пристанище Odessos 
(Варна). Други значими християнски центрове, с които селищата тук 
имат пътна връзка, са Nicopolis ad Istrum (с. Никюп, Великотърновско) 
и Durostorum (Силистра).

На територията на Разградски регион (западния дял на Лудогори-
ето) има данни за този процес само в крепостта Abritus (Разград), която 
е посочена в писмените извори и като епископски център1. Почти през 
целия период на римската власт крепостта е важен кръстопътен възел в 
североизточните тракийски земи. Това способства за проникването на 
новата религия – християнството в региона.

През Късната античност (V – VI в.) крепостта Abritus (Разград) 
се превръща в епископски център, за което говорят и някои писмени 
извори2. На първо място, това е посланието на Валериан, архиепископ 

1 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски селища 
в България. София, 2003, II, 110 – 148 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i 
rannovizantiski selista v Bulgaria. Sofia, 2003, II, 110 – 148); Явашов, А. Разград. 
Неговото историческо и археологическо минало. София, 1930, I, с. 3 и сл. (Yavashov, А. 
Razgrad. Negovoto istorichesko i arheologitchesko minalo. Sofia, 1930, I, s. 3 i sl.); Иванов, 
Т. Абритус. Римски кастел и ранновизантийски град в Долна Мизия. София, 1980, I,  
с. 5 и сл. (Ivanov, Т. Abritus. Rimski kastel i rannovizantiski grad v Dolna Mizia. Sofia, 
1980, I, s. 5 i sl.); Т. Иванов и С. Стоянов. Абритус. История и археология. Разград, 
1985, с. 3 и сл. (Т. Ivanov i S. Stoianov. Abritus. Istoria i arheologia. Razgrad, 1985, s. 3 i 
sl.); Извори за българската история. София, 1959; ГИБИ, II, 90, 178 (Izvori za bulgarskata 
istoria. Sofia, 1959; GIBI, II, S. 1959, 90, 178).

2 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски се-
лища в България. София, 2003, II, 112, 117 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. 
Rimski i rannovizantiski selista v Bulgaria. Sofia, 2003, III, 112, 117); Бешевлиев, В. 
Късноантичната и средновековна география на Североизточна България. – ИАИ, 
XXV, 1962, 5 (Beshevliev, V. Kasnoantichna i srednovekovna geografia na Severoiztochna 
Bulgaria. – IAI XXV, 1962, 5); Марков, К. Ересите в българските земи (IV – VI в.) и бор-
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на Marcianopolis (Девня) до източноримския император Лъв I от 458 г. В 
него са изброени подчинените му епископи в провинция Втора Мизия. 
На първо място, сред тях е епископът на Абритус – Марциан, управлява 
сравнително дълго своята катедра през V век. Той е споменат по вре-
ме на църковния събор през 431 г. като поддръжник на цариградския  
патриарх Несторий:

„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 век, където 
Abritus (Разград) е посочен като епископски център, подчинен на епис-
копа на Оdessos (Варна)3.

Информацията по разглежданата проблематика може да се до-
пълни и от обектите и материалите, намерени при археологическите 
разкопки на крепостта, започнати от в края на XIX век и продължава-
щи до днес4. При археологическите проучвания на античната крепост 
Abritus (Разград) са открити основите на няколко сгради, за които се 
предполага, че изпълняват функциите на религиозни (християнски) 
храмове от през V – VI век. На 60 м североизточно от Западната порта са 
разкрити основите на трикорабна християнска базилика, ориентирана 
изток-запад, чийто притвор е разделен на три помещения, които съот-

бата с тях – В: JUBILAEUS V, Сборник в чест на проф. М. Тачева. София, 2002, 264 – 271 
(Markov, K. Eresite l bulgarskite zemi (IV – VI v.) i borbata s tyah. – V: JUBILAEUS, V, 
Sbornik v chest na prof. M. Tacheva. Sofia, 2002, 264 – 271).

3 Извори за историята на България. С, 1960, ГИБИ, III, 186 – 189 (Izvori za 
istoriata na Bulgaria. Gracki izvori za bulgarskata istoria. С., 1960, GIBI, III, S., 1960, 
186 – 189).

4 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски сели-
ща в България. София, 2003, II, с. 132 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski 
i rannovizantiski selista v Bulgaria. Sofia, 2003, III, s. 132); Т. Иванов. и С. Стоянов. 
Абритус. История и археология. Разград, 1985, 39 – 40 (Т. Ivanov i S. Stoianov. Abritus. 
Istoria i arheologia. Razgrad, 1985, 39 – 40); В. Иванова. Стари църкви и манастири 
в българските земи (IV – XII в.). – В: Годишник на Народния музей, София, 1926,  
с. 464. (V. Ivanova. Stari tsarvi i manastiri v bulgarskite zemi IV – XII v. – V: Godishnik na 
Narodniya muzei, Sofia, 1926, s. 464).

Епископски центрове в Лудогорието, IV – VI век
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ветстват на трите кораба (сграда XIII). На нея попада А. Явашов, който 
намира 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 проучвана от проф. Т. Иванов, като тук освен споме-
натия вече надпис е намерен и още един от времето на тракийския цар 
Реметалк II (19 – 26 г.). Външната ширина на сградата е 13,50 м, като 
е изследвана полукръгла апсида срещу средния кораб на базиликата и 
е намерен варовиков реликвиарий (мощехранителница), без неговия 
похлупак, с издълбан кръст на късата страна, оцветен с червена боя. 
Северната и южната външна стена са изградени от ломени камъни на 
хоросанова спойка и измазани с хоросанова мазилка. Стените на стра-
ничните кораби са направени от квадратни тухли. Настилката на пода е 
също от тухли. В двора на базиликата през 1953 г. е намерена мраморнa 
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 спада към 
подгрупата на базиликите с удължен наос. Днес тя не е запазена, а се 
намира под завода за антибиотици в близост до крепостта. Край базили-
ката са проучени старохристиянски погребения чрез трупополагане от 
тази епоха, като при едно е запазен надгробен надпис.

През 1965 г. при проучването на куртина Е, непосредствено на 
изток от северната порта, в пръста са открити фрагменти от мраморна 
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 принадлежат 
към разгледаната по-горе базилика. При проучването на голямата пра-
воъгълна кула № 19 са открити през 1975 г. множество натрошени мра-
морни тънки колонки, части от преградна олтарна маса и други, които 
може да са от някой старохристиянски храм в крепостта5.

Непосредствено на запад от южния край на проучената в крепостта 
перистилната сграда, на 3 м разстояние, са 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 и ширина 0,80 м (сграда X)6. 

5 Иванов, Т., С. Стоянов. Абритус. История и археология. Разград, 1985, с. 40 
(Ivanov, T., Stoianov, S. Abritus. Istoria i arheologia. Razgrad, 1985, s. 40).

6 Радославова, Г., Дзанев, Г. Абритус. Римски и ранновизантийски селища в 
България. С, 2003, II, с. 132 (Radoslavova, G., Dzanev, G. Abritus. Rimski i rannovizantiski 
selista v Bulgaria. S., 2003, II, s. 132); Иванов, Т., Стоянов, С. Абритус. История и 
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Главната ѝ ос е ориентирана с посока изток-запад, а входът ѝ е от запад. 
Стените ѝ са изградени в opus mixtus, от три реда тухли, споени с хоро-
сан, примесен с късчета червени тухли. Има десет помещения заедно с 
пристроените по-късно. Входът ѝ от запад е с ширина 1,60 м и от него 
се преминава последователно в три помещения, последното от което 
завършва с апсида. Размерите ѝ са: ширина 5,92 м и дълбочина 2,10 м 
в източния край. Малко правоъгълно помещение (2 х 2 м), построено 
вътре в апсидата, явно е свързано с по-късно преустройство. Подовете 
са застлани с големи варовикови плочи. До апсидата са изградени до-
пълнителни помещения, за които се предполага, че са баня. Близо до 
апсидата е намерен каменен блок с паралелепипедна форма, като върху 
него е издълбан и оцветен в червено старохристиянски кръст (отвесно-
то 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, с която се занимава и Н. 
Мавродинов, отнасяйки я към V век. Тя е изградена от добре обработени 
камъни и тухли с хоросанова спойка. Със същата сграда се занимават и 
колегите от Разградския исторически музей, които проучват християн-
ски култов комплекс от IX – X век, който може да се свърже с налагането 
на християнството в средновековната българска държава след 864 г. Той 
е бил изграден върху основите на късноантичен комплекс, част от който 
е и еднокорабната църква. Напълно възможно е споменатият късно-
античен комплекс да представлява манастирския комплекс от епохата 
на Късната античност (V –  VI в.). Внушителността на проучената по-
стройката навежда на мисълта, че вероятно той е епископско седалище, 
построено през V век от споменатия в изворите епископ на Aбритус – 
Маркиан и функционирал до края на VI век7.

археология. Разград, 1985, 31 – 34 (Ivanov, T., Stoianov, S. Abritus. Istoria i arheologia. 
Razgrad, 1985, 31 – 34).

7 Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. Римски и ранновизантийски се-
лища в България. С., 2003, II, 142 – 143. (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. Rimski i 
rannovizantiski selista v Bulgaria. S., 2003, II, 142 – 143); Явашов, А. Разград. Неговото 
историческо и археологическо минало. С., 1930, I, 36 – 39. (Yavashov, А. Razgrad. 
Negovoto istorichesko i arheologitchesko minalo. S., 1930, I, 36 – 39); Иванов, Т., С. 
Стоянов. Абритус. История и археология. Разград, 1985, с. 40. (Ivanov, T., S. Stoianov. 
Abritus. Istoria i arheologia. Razgrad, 1985, s. 40); Мавродинов, Н. Еднокорабната и 
кръстовидна църква по българските земи до края на XIV век, С., 1931, с. 35, 54, 107, 
142 (Mavrodinov, N. Ednokorabnata i krastovidna tsarkva po bulgarskite zemi do kraya na 
XIV vek. S., 1931, s. 35, 54, 107, 142).
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Освен храмовете са проучени и християнските погребения от пе-
риода на Късната античност. Погребалният обред е чрез трупополагане, 
като скелетът е ориентиран изток-запад, с главата на запад, почти без 
гробен инвентар (накити – пръстени, гривни, а също и монети – Харо-
нов обол). Такива погребения са намерени в некрополите на крепостта, 
разположени в четирите посоки на света и в близост до разгледаните 
по-горе църковни сгради. При някои от тях се срещат и надгробни па-
метници с латински надписи. Например старохристиянски надпис на 
жител на крепостта Abritus – „civitas Abritanorum“, намерен при про-
учването на базиликата в крепостта. Най-значителен е некрополът око-
ло манастирския комплекс, около който са разкопани 12 християнски  
погребения8.

На 21 септември 2004 г. при прокопаването на канал за полагане 
на кабел в района на източния некропол на Abritus (Разград) работници 
от БТК попадат на каменен саркофаг9. Това налага неговото аварийно 
проучване. Теренът е частна собственост и се обработва. Източният 
могилен некропол на крепостта се намира на около километър от нея, в 
м. „Мезарата“, на десния бряг на р. Бели Лом. В този район са намирани 
и следи от други каменни гробове. Откритият погребален комплекс се 
намира в неговата югоизточната част, на 10 м южно от пътя Разград – 
Шумен и на 800 м източно от крепостта Abritus. Той е с непознато досе-
га в България архитектурно-планово решение. 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, ограждащ 
гробницата и изграден над нея, като гробницата е ситуирана в източната 
му част;

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

8 Иванов, Т., С. Стоянов. Абритус. История и археология. Разград, 1985, с. 71 
(Ivanov, T., S. Stoianov. Abritus. Istoria i arheologia. Razgrad, 1985, s. 71).

9 Радославова, Г. Късноантичен погребален комплекс в източния некропол 
на Абритус. – В: Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник посветен 
на 150-годишнината от неговото рождение. София, 2007, 54 – 60 (Radoslavova, G. 
Kasnoantichen pogrebalen kompleks l iztochnia nekropol na Abritus. – V: Izsledvaniya 
v pamet na akad. Ananie Yavashov. Sbornik posveten na 150 godishninata ot negovoto 
rogdenie. Sofia, 2007, 54 – 60).

Данаил Петров



187

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 вкопана изцяло в здравия терен на дълбочина 2,85 м. 
Тя се състои от вход на южната страна, оформен като малък дромос 
(коридор), с размери: дължина 1,12 м, ширина 0,60 м и височина 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 стените ѝ са на 
0,17 м под подовото ѝ ниво. Входът е разположен на 1,30 м западно 
от югоизточния външен ъгъл на гробницата и на 0,56 м от нивото на 
нейните основи. Той е изграден в самия южен зид на хероона, като този 
зид представлява фуга пред фасадата на гробницата. Всъщност входът е 
оформен по ширината на този зид като малък дромос. Входът е ограни-
чен от двете си надлъжни страни с вертикално разположени варовикови 
плочи, затиснати от монолитен напречен блок, поставен отгоре. Страни-
ците, 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 1,00 м. Камъните са споени 
със сивобял хоросан. Вероятно проученият гробничен комплекс е свър-
зан в един дълъг период от време с погребалните практики в крепостта 
Abritus (Разград) в периода II – VI век.

Сходни процеси протичат и на територията на Шуменски регион 
(източната част на Лудогорието). За разлика от Разградска област тук 
има проучени християнски храмове и други обекти свързани с култа в  
няколко антични селища. Липсват писмени данни за епископски цен-
трове.

Към група антични крепости, за които се предполага, че са епис-
копски центрове, може да се прибави и тази до гр. Шумен. Тя се намира 
на 3 км западно от гр. Шумен на Шуменското плато в м. „Хисарлъка“. 
Има предположение, че през римската епоха името на селището е vicus 
Matiganis. В крепостта са проучени основите на християнски храмове10. 

10 Антонова, В. Шуменската крепост през римската епоха. – В: Археология, 1978, 
4, 13 – 24. (Antonova, V. Shumenskata krepost prez rimskata epoha. – V: Arheologia, 1978, 
4, 13 – 24); Антонова, В. Шуменската крепост през ранновизантийската епоха. – В: 
Годишник на музеите в Северна България, 1987, 13, 53 – 69 (Antonova, V.Shumenskata 
krepost prez rannovizantiskata epoha. – V: Godishnik na muzeite v Severrna Bulgaria, 1987, 
13, 53 – 69); Аладжова, Д. Шуменската крепост. Римски и ранновизантийски селища в 
България. С, 2003, II, 149 – 159. (Aladgova, D. Shumenska krepost. Rimski i rannovisantiski 
selista v Bulgaria. S., 2003, II, 149 – 159); Дремсизова, Ц., В. Антонова. Каталог на ар-
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Такава е раннохристиянската църква (№ 1), разположена в източния 
сектор на укреплението. По план тя е еднокорабна, едноапсидна, без 
притвор, размери: дълж. 9,85 м и шир. 4,60 м. Апсидата ѝ е широко 
отворена и кръгла отвън и отвътре. Градежът ѝ е примитивен – от 
ломени камъни с кал, положени върху скалата. По архитектурните си 
особености и пространствено решение църква № 1 се отнася към IV век. 
Върху нея по-късно са изградени основите на втора църква – Базилика 
№ 2. Тя е едноапсидна, трикорабна постройка с дълж. 30 м, шир. 13 м 
и притвор с удължени кораби и притвор от към запад, минаващ и през 
трите кораба. Изградена е така, че централният ѝ кораб и нартексът да 
останат в основите на раннохристиянската църква. Западната фасада на 
църквата са два зида с посока запад-изток. Северният зид е навътре с 
2,20 м от северния край на фасадата, а южният е продължение на южна-
та стена на църквата, като не е ясно дали тя е имала преддверие. Църк-
вата е построена върху скалата, минаваща направо върху стилобатнитe 
стени, върху които има каменни постаменти за колони, които отделят 
централния от страничните кораби. Входът на църквата е на запад и 
през притвора се влиза в същинската църква. По каменно стълбище, 
чиито подложка се открива в притвора, става изкачването до галериите, 
които вероятно обикалят страничните кораби. Извън апсидата, долепен 
до стената на църквата се намира баптистерият, с издълбана в скалата 
писцина и надзидан във формата на латински кръст. Около базилика  
№ 2 са открити християнски погребения от V – VI век. На базата на  
направения обзор може да се предположи, че античната крепост при  
гр. Шумен е епископски център в провинция Втора Мизия.

Християнски храмове от тази епоха са проучени и в други селища 
от Шуменски регион. Твърде близка по план, размери и строителство 
на разгледаните по-горе църковни сгради са базиликите, открити във 
външното укрепление на аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шу-
менско11. Проведените през 60-те години археологически разкопки тук 
позволяват да се разкрият основите на две раннохристиянски църкви, 

хеологическите паметници от Шуменски окръг. София, 1975, с. 65 (Dremsizova, С., V. 
Antonova. Katalog na arheologicheskite pametnici ot Shumenski okrag. Sofia, 1975, s. 65); 
Gerasimova – Tomova, V. Vicus Matiganis. Byzantinobulgarica, VI, Sofia,1980, 149.

11 Антонова, В. Две раннохристиянски църкви във външното укрепление 
на аула на хан Омуртаг при гара Цар Крум, Шуменско. – В: Археология, 1968, 4, 
52 – 66. (Antonova, V. Dve rannohistiyanski tsarkvi vav vatreshnoto ukreplenie na aula na 
han Omurtag pri gara Tsar Krum. – V: Arheologia, 1968, 4, 52 – 66); Дремсизова, Ц., 
Антонова, В. Каталог на археологическите паметници. С., 1975, с. 65 (Dremsizova, 
С., Antonova, V. Katalog na arheologicheskite pametnici. S., 1975, s. 65).
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северно от каменната крепостна стена, близо до земления окоп. Те са 
изградени една върху друга. Горната църква (базилика I), която е по-
голяма, е едноапсидна и трикорабна. Тя е с размери: дълж. 23,50 м и 
шир. 15,10 м. Ориентирана е с посока изток-запад, 10º отклонение на 
север. Стените ѝ са запазени на различна височина, а на места личат 
само основите. Църквата е характерна със своя просторен среден кораб, 
два пъти по-широк от страничните (6,75 м на 2,25 м). Апсидата ѝ се 
отваря към средния кораб. Дебелината на зида е 1,30 м, като такава е и 
ширината на северното и южното ѝ рамо. Останалите външни зидове на 
църквата са широки по 1,05 м, а всички вътрешни – по 0,95 м. Средният 
кораб е отделен от страничните чрез непрекъснати зидове, върху гладка 
повърхност, на които са стъпвали по всяка вероятност колони, следи 
от които не са намерени. Външните ѝ зидове са запазени с височина 
от 0,20 м до 1,40 м. Суперструкцията започва над основата с цокъл, 
които се издава пред стените до 0,20 м. Основите на зидовете достигат 
до дълбочина 0,70 м. Изградени са от необработени камъни, обърнати 
с гладките лица навън. Двете лица на стените над цокъла са градени от 
правилно издялани варовикови блокове, разположени в равни хоризон-
тални редове. Фугите и част от стените са измазани с мазилка. Стената 
над основата е направена от добре обработени камъни със спойка. На 
най-голяма височина са открити западната фасадна стена на църквата, 
където личат до пет реда каменни блокове, както и западната част на се-
верната външна стена със също толкова реда блокове, поставени в още 
по-равни, хоризонтални редове. Почти в средата на западната фасада 
стоят два камъка от страниците на входа, широк 2 м, намиращ се на 
1,20 м височина от цокъла. В църквата се е влизало по стълба. Това се 
вижда по стъпаловидните очертания на камъните от външната страна в 
средата на западната фасада, които са с грубо обработени лица. Явно, 
че тук било долепено каменно стълбище, което по-късно е разрушено. 
На височината, до която са запазени, стените са неразчленени. Отвор на 
вход, широк 1,30 м, се открива на южната стена на църквата, на 1,70 м 
от югоизточния ѝ ъгъл. Южното рамо на апсидата продължава на юг 
извън очертанията на постройката със шир. 1,05 м. На 2,50 м обаче 
зидът е разрушен. Това не позволява да се прецени дали това е зид от 
помещение, в което се е влизало през южния вход на църквата. Западно 
от южния вход по зида над каменната основа, от която се издава банке-
тът на цокъла, се проследява градеж от три реда жълти тухли, споени 
с хоросан. Тухлена зидария на друго място в зидовете на базиликата не 
е установено. Градежът от тухли, непосредствено до входа, може да е 
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бил употребен за здравина и за по-тържествено оформяне на фасадата 
на църквата. Базиликата е снабдена с притвор, широк 2,55 м, разполо-
жен напречно. Преградната стена на последния в централния кораб е 
конструктивна свързана със зидовете, отделящи го от северния и южния 
кораб. В тях източните преградни стени на притвора са свързани без 
фуга само с вътрешните стени на базиликата. Това се е наложи, поради 
факта, че строителите трябвало да се съобразяват със запазените ос-
танки от зидовете на по-ранната църква. Сигурни данни за плана на 
южната част на притвора няма, но на базата на тези от северната част 
може да се предположи, че съществува източен преграден зид и в юж-
ното крило на притвора. Апсидата на базиликата, с шир. 5,20 м и дълб. 
3,35 м, отговаря на централния кораб. Полукръгът ѝ е малко изтеглен по 
оста. Зидът е запазен на височина до 0,80 м над основата. Концентрична 
на вътрешното лице на апсидата със същото очертание минава втора 
стена – вис. 0,50 м и шир. 0,60 м, с дълбочина на основата 0,30 м. В 
краищата си тя се доближава до продължението на раменете, които се 
вдават в апсидата и я затварят с по 0,50 м от север и юг. Тук може да е 
минавала дървена балюстрада. На запад базиликата е завършвала с от-
крит навес. Непосредствено до апсидата, на дълбочина 0,40 м от нивото 
на църквата, е намерено погребение на възрастен човек, с положение на 
скелета изток-запад, без гробен инвентар. Вероятно базилика I e изгра-
дена и съществува в периода V – VI век.

Проучената базилика II е по-ранната църковна сграда. Зидовете 
на централния кораб и притвора на базиликата I са изградени отчасти 
върху основи и зидове на една по-ранна и малка църква. Останките от 
апсидата на последната, която е доста по-широка в сравнение с ней-
ния наос, с цялата си ширина, на височина 1 м, остават под пода на 
централния кораб на базиликата I, като същевременно заемат цялата му 
ширина. Стените на базилика II са частично разрушени и използвани 
за направата на по-късната църква. Запазени са само североизточния 
ъгъл и външното лице на северния зид, които са използвани за граде-
жа на северната стена на базилика I. На 8 м от горния ъгъл зидовете 
на двете църкви се сливат, като единият остава под другия. Тук е бил 
разположен и притворът на базилика II. Апсидата е малко удължена 
по оста и е получила слабо яйцевидна форма с диам. 5 м, дълб. 3,20 м 
и ширина на зида 0,85 м. Ширината на останалите зидове е 0,70 м. 
Църквата представлява еднокорабна, едноапсидна базиликална сграда с 
притвор. Общата дължина на църквата е 16,20 м и ширина 9 м. Притво-
рът е широк 2,70 м. Покривната конструкция е поддържана от 6 колони, 
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разположени по три от вътрешната страна на северния и южен зид на 
разстояние 1,10 м. Запазени са следи от основите им – части от дялани 
варовикови камъни, грубо обработени. По цялата открита част е запазе-
на хоросанената подложка на подовата настилка, над която каменните 
поставки на колоните се издават с 0,35 м, а подът е бил застлан с тухли. 
Основите на зидовете, дълбоки 0,80 м, са изградени от едри ломени 
камъни, чиито гладки стени са използвани за лица. Над основата граде-
жът на стените, запазени на височина до 1,20 м, е от варовикови, грубо 
обработени камъни, споени с хоросан. Основите на целия източен зид 
на притвора са останали под западната фасадна стена на базилика I. По 
същия начин са използвани и останките и на южния зид на по-ранната 
църква. Върху тях отчасти минава зидът, отделящ централния от южния 
кораб на базилика I. За наличието на притвор в базилика II може да се 
съди от една страна по северния ѝ зид, чието продължение минава под 
и излиза извън западната стена на базилика I. При изграждането на ба-
зилика I зидовете, ограждащи притвора на по-ранната църква, са били 
съборени до основи. Нивото на базилика II е с един метър по-ниско 
от това на базилика I. При изграждането на базилика I всички останки 
от строителен материал останали под нивото на пода на по-късната 
църква. Като се съди по единствения широк кораб на базилика II и по 
дебелината на стените ѝ – 0,80 м, може да се приеме, че тя е била засво-
дена. На по-късен етап базилика I била разширена откъм север, запад 
и юг. Откъм север били долепени четири помещения, разположени с 
посока запад – изток, с общ северен зид, отстоящ на 2,60 м от северния 
зид на базилика I. Северният общ зид на горните помещения, който е 
силно разрушен, на изток се губи, минава и пред западната фасада на 
църквата на 2,60 м от нея, като в северната част се образува помещение 
с размери: 7,30 на 2,60 м. Същият зид в южната част завива на изток, 
като на разстояние 1,75 м от южната стена на базилика I затваря едно 
крило, долепено до южния зид на последната. В югозападния ъгъл на 
оградния зид на горното крило, върху каменна зидария на вис. 0,40 м от 
нивото, се издига една пета от шест реда тухли висока 1 м, обхващаща 
1,30 м от южния зид и толкова от западния. На 2,60 м източно от горната 
стъпка, на същата височина, върху южния зид се намира друга четвър-
тита стъпка с размери 0,65 – 0,70 м, изградена от четири камъка, споени 
с хоросан. Върху двете стъпки се издигали дървени колони, подпиращи 
покрива на един открит екзонартекс, който откъм изток се е затварял със 
стена. Долепените до Базилика I зидове са изградени от необработени 
каменни блокове, споени с хоросан. Градежът на северните, затворени 
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помещения е по-прецизен, отколкото този на основите на екзонартекса. 
Горните градежи са прибавени към църквата по-късно е бил зазидан 
южния и север вход. Базилика II е изградена и използвана през IV – V 
век, като е била украсена със стенописи и при проучването е намерен и 
разнообразен археологически материал, като основно това е керамика.

От значителните размери на Базилика I, наличието на синтрон, 
който се среща при църкви за по-голям брой духовници, сочат, че тя 
вероятно е била епископски център. Това се подкрепя и от намерените 
останки на малка късноантична църква на около 100 м югозападно от 
базиликата I. Тя е еднокорабна църква с широка полукръгла апсида и 
размери: 14,50 м на 6,90 м. Тази църква е съществувала успоредно с 
базиликата I. Изграждането на две църкви близо една до друга говори 
за оформяне на значително селище от Късната античност в този район. 
Предполага се, че тук е функционирала през V век т. нар. „Готска епис-
копия“.

Друг важен култов център, свързан с траките, римляните и сред-
новековна България се намира до с. Мадара, Шуменско12. От римската 
епоха тук са запазени останките от римска вила и късноантична крепост. 
Римската вила се намира източно от селото, над жп гарата. Основната 
част от нея е била перистилно жилище с 43 помещения, стопански и 
други сгради. Вилата е съществувала в периода I – VI век. Източно от 
вилата е изградена късноантична църква от IV – VI век. Тя е еднокораб-
на с широка полуапсида и предверие отворено на запад. Размерите ѝ 
са: дълж. 17,70 м и шир. 5,40 м, а ширината на основите – 0,65 – 0,75 м. 
Изградена е от ломени камъни с калова спойка. На 2 км източно от се-
лото на Мадарското плато е изградена крепост, която е съществувала в 
периода V – XV век (крепостта Матора). В нея са запазени основите на 
малко еднокорабна църква с размери: 10 на 6 м.

На хълма на десния бряг на р. Тича (приток на р. Камчия), близо 
до стария град, в м. „Дели Душка“ до дн. гр. Преслав, през 1947 г. е 
разкрита трикорабна едноапсидна базилика13. Тя е с размери: дълж. 
29,30 м (с апсидата) и шир. 22,90 м. Има полукръгла апсида срещу сред-
ния кораб, която е изтеглена в посока към олтара, неразчленен притвор 

12 Дремсизова, Ц., Антонова, В. Каталог на археологическите паметни-
ци. София, 1975, 29 – 30. (Dremsizova, С., Antonova, V. Katalog na arheologicheskite 
pametnici. Sofia, 1975, 29 – 30).

13 Иванова, В. Базиликата на Дели Душка в Преслав. – В: Разкопки и проуч-
вания, 1949, III, 65 – 73 (Ivanova, V. Bazilikata na Deli Dushka v Preslav. – V: Razkopki i 
prouchvania, 1949, III, 65 – 73).
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на запад и колонада на южната страна. Разделена е на три кораба от 
два реда колони. Средният е с ширина 7,40 м, а страничните – по 2 м. 
Има по едно правоъгълно помещение отстрани на страничните кораби. 
Средният кораб е заграден от две редици от по пет квадратни каменни 
основи със страна 1,05 м, върху които лежат каменни колони. От из-
точната половина на страничните кораби се издават две крила, строени 
едновременно с главната постройка и свързани с нея чрез врати с ши-
рина 1,10 м. Навесът над колонадата е защитавал входовете и нартика, 
като северният по-късно е бил зазидан. Запазени са стени с височина до 
един метър, правени от ломени камъни и споени с глина. Дебелината им 
варира от 1,05 до 1,30 м. Забелязват се следи от мазилка от вар и пясък 
по стените. Покривът вероятно е дървен. Колоните стъпват върху чет-
въртита площадка от отделни камъни с размери: 1,05 х 1,05 м. Западната 
фасада на църквата е без отвор към входа. Тя продължава в страни, така 
че линията на източното крило завива на изток, като затваря с другите 
си две крила към запад. Югоизточно от апсидата са проучени погре-
бения, в които са открити бронзови монети от IV – V век. Базиликата 
е построена и използвана по това време. Тя напомня на базиликите с 
напълно развит трансепт. Вероятно и тук съществува антично селище с 
епископска църква.

Освен разгледаните обекти може да се предположи, че и други 
антични крепости и селища от областта Лудогорие, като например тази 
при с. Войвода (Diniskarta) също са били епископски центрове14.

В заключение може да се констатира, че налагането на христи-
янството в тракийските земи обхваща и областта Лудогорие. Въпреки 
липсата на достатъчно писмени извори, от направения обзор може да се 
посочи, че и в този район прониква и се налага християнството. Налич-
ната изворова база и проучените християнски храмове позволяват да се 
уточнят и епископските центрове по тези земи.

14 Владимирова-Аладжова, Д. Късноатичната крепост при село Войвода, 
Шуменско. Римски и ранновизантийски селища в България. София, 2008, III, 122 – 135 
(Vladimirova-Aladgzhova, D. Kasnoantichnata krepost pri selo Vojvoda, Shumensko. 
Rimski i rannovisantiski selista v Bulgaria. Sofia, 2008, III, 122 – 135).
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ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –  
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. ИДЕЯ, РЕШЕНИЕ, 

ПОСТРОЯВАНЕ И ОСВЕЩАВАНЕ НА ХРАМА
Александър Горчев

TEMPLE-MONUMENT „ST. CYRIL AND METHODIUS“ – 
GREAT PRESLAV. IDEA, SOLUTION, BUILDING  

AND INAUGURATION OF THE TEMPLE
Alexander Gorchev

The idea of building the temple arose in 1884, simultaneously with the idea of com-
memorating several anniversaries – 1000 years since the death of Methodius in 865, the 
convertion of the Bulgarians by Royal Prince Boris I during the same year. The Fourth 
Ordinary Assembly decided to celebrate these anniversaries and to build a temple in honor 
of the holy brothers Cyril and Methodius in old Preslav. The foundation stone of the temple 
was laid in 1885, and the construction was completed in 1918.

The consecration of the temple took place on May 12, 1929. The event was duly 
reflected in the local, regional and national press. In 1938 started an argument between 
Varna – Preslav’s bishop residence and Council of Ministers for the ownership of the church, 
the land surrounded it, the two additionally built buildings and its financing. The dis-
pute arose at the request of the National Archaeological Museum and lasted until 1949, 
when by decree of the Council of Ministers the land and both buildings were given to the  
National Archaeological Museum, and the temple-monument “St. Cyril and Methodius” to the  
Varna – Veliko Preslav Metropolitanate in 2016.

І.  Идея, решение и създаване на инициативен 
комитет

Идеята за построяването на храма възниква в 1884 г., едновременно 
с идеята за ознаменуването на няколко годишнини – 1000 г. от смъртта на 
Методий в 865 г., покръстването на българите при княз Борис I в същата 
година. Вероятно ознаменуването на тези изключително важни годиш-
нини и до днес, има по онова време много поддръжници сред духовници, 
писатели, интелектуалци, министри, депутати и патриотично настроени 
граждани на страната и град Преслав. Тази идея достига и до тогаваш-
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ното ІV-то Обикновено народно събрание (27 юни 1884 г. – 06 септем-
ври 1886 г.) под председателството на Петко Каравелов, а по-късно от 
Стефан Стамболов и Георги Живков. От четирите избирателни околии в 
района – Шуменска, Ескиджумайска (Търговище), Преславска и Осман-
пазарска (Нови Пазар) са избрани в ІV-то Обикновено народно събрание 
за депутати 14 души1, които също подкрепят идеята. На свое заседание 
събранието решава да се отбележат на годишнините и едновременно и 
във връзка с това да се построи храм в чест на светите братя Кирил и 
Методий в стария Преслав. Избрана е и комисия под пок ровителството 
и председателството на Негово Височество господаря Александър Ба-
тенберг, а като членове са включени редица известни българи по онова 
време – Търновски митрополит Климент (Васил Друмев), П. Каравелов, 
В. Радославов, Иван Ев. Гешев, Ив. Сукнаров, Р. Каролев, Ил. Цанов, 
иконом поп Теодор, М. Георгиев, Тодор Пешов, С. Вацов.

На следващата 1885 г. в Държавен вестник е публикувано „Съ-
общение от комисията по празнуването на юбилея на словенските 
просветители Св. Кирила и Методия“2, проведено на 9 март 1885 г. в 
княжеския дворец.

Комисията приема няколко решения по отбелязване на юбилея и 
разпределя финансови средства за различни инициативи, а именно:

– Обявяване на 06 април 1885 г. за неприсъствен ден за всички 
учреждения и училища, като в деня „…най-бляскаво да се отбележи 
юбилея на славянските първостветители „Св. Кирила и Методия…“;

– „…На преславска община 5000 лв., които заедно с добровол-
ните пожертвования от населението, да послужат за постройка на една 
черквица при Преслав, там гдето са били царските палати и гдето се 
предполага, че станало покръщенеието на българский двор. Тържестве-
но полагание основний камък на тая черквица „Св. Кирила и Методия“ 
да стане на 06 априлий т. г.…“3.

Полагането на основния камък да се извърши от Варненско-Прес-
лавски митрополит Симеон и председателят на Шуменски окръжен 

1 Игнатовски Д. Депутати от Шумен и Шуменския край. Шумен, 2005, с. 49. 
(Ignatovski D. Deputati ot Shumen i Shumenskiya kray. Shumen. 2005, s. 49).

2 ДВ, бр. 25/12 март 1884 г. „Съобщение от комисията по празнуването на юби-
лея на словенските просветители Св. Кирила и Методия“ (DV, br. 25/12 mart 1884 g. 
„Saobshtenie ot komisiyata po praznuvaneto na yubileya na slovenskite prosvetiteli Sv. 
Kirila i Metodiya“).

3 ДВ, бр. 25/12 март 1884 г. Съобщение от комисията по празнуването (DV, br. 
25/12 mart 1884 g. Saobshtenie ot komisiyata po praznuvaneto).
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съвет, шуменски градски кмет (Начко Дюкмеджиев4), преславски кмет 
(Драгни Йоволу5) г. и един свещеник от епитропията в Преслав, посо-
чен лично от митрополита.

Комисията решава още:
– Да се отпуснат по 200 лв. на околийските учителски дружества 

за създаване на околийски учителски Кирило-Методиевски библиотеки;
– Да се отпечатат 20 000 броя от житията на Кирил и Методий, за 

да се раздадат безплатно на населението;
– Отпечатване на специален сборник, посветен на юбилея;
– Министерството на просвещението да изработи и раздаде на 

всички училища иконата на светите братя, както и да се посадят по 12 
фиданки във всяко училище за спомен от юбилея;

– Отпускат се и две Кирило-Методиевски стипендии – за висше 
духовно и висше филологическо образование.

Приета е и програма за допълнителни мероприятия и тържества за 
дните от 6 до 8 април 1885 г., включваща както църковни служения, така 
и светски инициативи. Те да започнат с всенощно бдение на 5 срещу 6 
април (петък срещу събота) и сутрешна света Божествена литургия в 
съборната църква. По-късно оттам да потегли процесия от духовници, 
миряни, депутати, министри и военни от софийски гарнизон до Народ-
ното събрание. Пред него да се извърши молебен и реч да държат княз 
Александър Батенберг и Негово Високопреосиящество Екзархийский 
делегат (вероятно определен епископ или патриарха – б.а). Молебенът 
да е придружен от артирелийски залпове, а късно вечерта в Народното 
събрание софийското градско общинско управление да даде обяд (ве-
черя) за гостите и за първи път да стане бляскаво осветление на града, 
училищата и княжеския дворец. На следващия 7 април сутринта да се 
извърши преглед на войската, а от 14 часа да започне засаждането на  
12-те фиданки. С отпуснатите от комисията 2 000 лв. да се осъщест-
ви ученическо забавление с програма. Последният ден, 8 април, в 
Софийската класическа гимназия, както пише в програмата „да стане 
литературна вечеринка с членове на Българското книжовно дружество 
и учители...“6.

4 Руменов, Д., Б. Хараланова. Алманах на Шуменските кметове 1878 – 2002, 
Шумен, 2002 г. (Rumenov, D., B. Haralanova. Almanah na Shumenskite kmetove 
1878 – 2002“, Shumen, 2002 g.).

5 Петров, Б. Личности и малки истории от Велики Преслав, Велико Търново, 
2013, с. 9 (Petrov, B. Lichnosti i malki istorii ot Veliki Preslav, Veliko Tarnovo, 2013, s. 9).

6 ДВ, бр. 25/12.03.1884 г., Съобщение от комисията по празнуването (DV, br. 
25/12.03.1884 g. Saobshtenie ot komisiyata po praznuvaneto).
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За мащаба на юбилея говори и факта, че са поканени официални 
представители и гости от Княжество България и Източна Румелия, зад-
граничните българи от Румъния, Бесарабия, Одеса и Виена и до трима 
представители от окръжните и околийски съвети от цялата страна.

ІІ.  Полагане на основния камък и започване  
на строежа

Следвайки начертаната програма, в началото на април 1885 г. се 
изпълняват повечето от заложените в нея дейности. Няма достатъчно 
сведения и доказателства как са изпълнени част от дейностите, като 
например къде и колко околийски учителски Кирило-Методиевски 
библио теки са създадени, на кого са отпуснати първите Кирило-Мето-
диевски стипендии и др.

В България от началото на 1885 г., както знаем, започват да назря-
ват събития, които са свързани с дългогодишните борби за национално 
обединение и освобождението на останалите земи под зависимостта на 
султана. Води се трескава подготовка – дипломатическа и военна, за 
обединение на Княжество България и Източна Румелия. Съединението 
става факт на 5 срещу 6 септември 1885 г. Княз Батенберг триумфира 
като князът-обединител. Впоследствие избухва Сръбско-българската 
война, последвана от военен преврат срещу княза, абдикацията му на 26 
август 1886 г., регентско управление и избирането на нов княз на Бълга-
рия – Фердинанд Сакскобурготски от Третото велико народно събрание 
през август 1887 г. Тези важни за новата българска държава събития и 
липсата на достатъчно средства, са причина да спрат активните дейст-
вия по изграждането на храма при Преслав за повече от десетгодишен 
период. Работата по набиране на средства и изготвяне на проект, както 
и определяне на мястото за храма обаче не спират. Нова, вече специално 
създадена комисия оглежда околностите на града и самия град за терен 
на храма. По въпроса за мястото, след запитване, се произнася и Вар-
ненско-Преславският митрополит Симеон „…най-удобно за паметника 
място е земя в околността на стария Преслав, частна собственост – сто-
панска земя…“. Конкретната територия, която се оглежда, е в северното 
разширение на вътрешната преславска средновековна крепост, изгра-
дена по времето на цар Симеон (без да са открити и проучени голяма 
част от останките на северната и източна крепостна стена, северната 
порта, църкви и др. – б.а.). Регистърът на земеделските земи в района от 
онова време показва, че собственици на земи в района са Бони Стоянов, 
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Юрдан Павлев, Иван Стоев, Руси Филев, Марин Шопов, Д. Иванов, 
Димитър и Иван Добреви, Станка Вичева, братята Вълчо, Кули и Ангел 
Друмчеви и други от Преслав.

Варненско-Преславският митрополит Симеон, със свое писмо 
под № 1870/11 септември 1895 г.7, моли Министерството на външните 
работи и на изповеданията (МВРИ) да нареди да бъде отчуждена земята 
от частните ѝ собственици. МВРИ реагира „твърде бързо“ и с писмо до 
Шуменския окръжен управител под № 10199/17 септември 1895 г.8 му 
нарежда да състави комисия за отчуждаването на мястото за храма. Тя е 
съставена и е под председателството на митрополит Симеон и членове: 
шуменски окръжен управител Никола Бакалов, заместникът на преслав-
ския кмет Жеко Стоянов Момов9 (1893 – 1899; 1912 – 1918 г. – б.а.), Иван 
Добрев, Митю Момов, Ангел Марчев и Драгни Георгиев – граждани от 
Преслав. Комисията действа бързо и в протокол предлага вместо пари 
на частните стопани, да се предостави друга земя от държавния фонд 
в с. Велибей (днeс Миланово, община Велики Преслав – б.а.). Следва 
преписка с министерството на финансите, на чието разпореждане са 
държавните земи. МФ разпорежда, чрез своите териториални органи 
в Шумен с писмо № 4844/15 май 1896 г. да се извърши замяната. За-
менени са 96,184 дка държавни земи с частни в района на вътрешната 
средновековна крепост (днес м. „Борова гора“ – б.а.).

Без последствия комисията оставя исканията на двама-трима 
граждани за замяна на 1 дка собствена срещу 1,5 дка държавна земя.

Тяхната земя е отчуждена в обществена полза, платена е по то-
гавашните цени по 0,375 лв./м2 или 2120,63 лв. С телеграма № 394/28 
ноември 1896 г. Шуменският окръжен управител уведомява МВРИ, че е 
приключила замяната и задачата е изпълнена. Някои от собствениците 
като Юрдан Павлев, Марко Гаев, Димитър и Иван Добреви безвъзмезд-
но даряват за построяване на храма земи от 0,4 до 1 дка. Общинският 
съвет на Преслав обезвъзмездява Марко Гаев със земя на друго място 
в околностите на Преслав, тъй като той притежава единствено земя в 
района на бъдещия храм10.

Основният камък на храм „Св. св. Кирил и Методий“, както отбе-
лязахме по-горе, се полага през 1885 г. Църковният ритуал е бляскав и 

7 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 65 (TSDA, f. 166 K, op. 1, a.e. 65).
8 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 65 (TSDA, f. 166 K, op. 1, a.e. 65).
9 9 Петров, Б. Личности и малки истории от Велики Преслав, Велико Търново, 

2013 (Petrov B., Lichnosti i malki istorii ot Veliki Preslav, Veliko Tarnovo, 2013).
10 10 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 65 (TSDA, f. 166 K, op. 1, a.e. 65).

Александър Горчев



199

воден от Варненско-Преславския митрополит Симеон в съслужение от 
много свещеници от епархията. Присъстват много граждани на града, 
околността и страната. От страна на правителството присъства Васил 
Радославов – министър на правосъдието, а по-късно и министър-пред-
седател.

ІІІ. Строеж на храма и неговото финансиране

При приключване на процедурите по отчуждаване на частните 
имоти вече се работи както по идейния, така и по работния проект на 
храма. По искане на Варненско-Преславския митрополит Симеон, ми-
нистерството на обществените сгради, пътища и съобщения натоварва 
двама от архитектите си от Варна – Ковачевски и Василев за работа 
по проекта. По техни изчисления общата стойност на храма ще бъде  
48 680,31 лв., а с оформянето на околното пространство сумата ще дос-
тигне до 50 000 лв. Тези средства в началото липсват, постъпления от 
дарители постъпват инцидентно и в малък размер.

В 1894 г. по бюджета на държавата, респективно на Министерство-
то на вътрешните работи и изповеданията (МВРИ) в & 19, са предви-
дени за строежа 15 000 лв., които са преведени на Шуменския окръжен 
управител с парично известие № 576/08 април 1894 г. Същата сума е 
предвидена в бюджета на държавата за 1895 г., преведена на окръжния 
управител с парично известие № 668/28 май 1896 г.

Следващите 1896, 1897 г. са отпуснати още общо 10 000 лв. В края 
на 1897 г. митрополит Симеон уведомява с писмо № 2083/10 октомври 
1898 г. Министерството на вътрешните работи и изповеданията, че са 
събрани вече в сметката 40 000 лв. Насрочен е търг за избор на изпъл-
нител. Явяват се двама кандидати, които предлагат твърде голяма цена. 
С разрешение на министерството се организира втори търг, който е спе-
челен от предприемача Иван Бойчев от гр. Шумен за сумата 47 219,91 
лв. За недостигащите средства от близо 8 000 лв. митрополит Симеон 
иска още средства от държавния бюджет, които са отпуснати с бюджета 
на държавата за 1898 г. – 5 000 лв. и за 1899 г. – 4 000 лв. Преведени са 
в общата сметка.

След изготвения окончателен проект в 1896 г., началните строи-
телни работи започват през 1897 г., но същинското строителство на хра-
ма стартира в 1899 г. Тази година е изсечена на камък от камбанарията, 
непосредствено до камбаната.
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Да ръководят и наблюдават строежа са определени шуменският, 
архиерейски наместник, преславският околийски началник, преслав-
ският общински кмет Жеко С. Момов, окръжният инженер и архитект 
Х. Василев. Както след тържествата по повод отбелязването на двете 
годишнини през 1885 г. не водят до активно строителство, така и след 
1899 г. то се проточва много години. През това време България преживя-
ва Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.), Балканските войни 
(1912 – 1913 г.), Първата световна война (1914 – 1918 г.), след която пос-
ледва национална катастрофа.

Практически строителството върви, но с прекъсвания понякога с 
една-две години. Това забавяне води до претенции от страна на пред-
приемача Иван Бойчев за неизплатени суми и непредвидени разходи 
поради забавяне на строежа не по негова вина. В държавен архив са 
запазени редица писма с искането на митрополит Симеон до Минис-
терствата на външните работи и изповеданията и Министерството на 
обществените сгради пътищата и съобщенията (МОСПС)11, както и 
протоколи от заседания на МС12 да удовлетворят финансовите претен-
ции на предприемача.

След дълги преписки, обяснения, проверки на документация и на 
място държавата, чрез МОСПС, изплаща още 10 800 лв. на предприе-
мача.

През 1918 г. храмът е завършен в груб строеж. Остават редица 
довършителни работи – част от прозорците, иконостаса, снабдяването с 
необходимите църковни утвари др. Работа има по оформянето на „тро-
тоара и калдъръма“ около храма, която е възложена на Стефан Христов 
от гр. Преслав. Издигната е и малка сграда „…дом от пет стаи за жилище 
на пазача и на църквата“13 (по-късно наречена „Владишка вила“ – б.а.).

ІV.  Освещаване на храма и посрещане на цар  
Борис ІІІ. Свещеният огън е запален в Преслав

Изграждането на храм „Св. св. Кирил и Методий“ от 1885 г. про-
дължава повече от 40 години. След 1925 г. той е готов, измазан, бояди-
сан в бяло отвътре. Изработен е иконостасът. В архитектурния план на 

11 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 65 (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 65).
12 ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 1919, 1957, 2105 (TSDA, f. 264 K, op. 1, a.e. 1919, 1957, 

2105).
13 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 65 (TSDA, f. 166 K, op. 1, a.e. 65).
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храма не е залагано да бъде зографисан. В завършен вид представлява 
солидна сграда – трикорабен храм с централна абсида на средния кораб 
и с едно малко преддверие. Дълбочината на основите е 7 метра, а ви-
сочината над 25 метра. Изградена е отделна камбанария. Изглеждал е 
много величествен още навремето.

Събитията в страната – края на Първата световна война, подписва-
нето на несправедливия Ньойския мирен договор през 1919 г. от новия 
министър-председател земеделеца Александър Стамболийски (депутат 
в XIV-то Народното събрание от Преслав – б.а.), абдикацията на Ферди-
нанд, коронацията на сина му Борис III, отново спират довършителната 
работа по храма, както и освещаването му. България изпада в тежка ико-
номическа криза и национална катастрофа. А и тогава парите са били от 
съществено значение.

Последва превратът на 9 юни 1923 г. и убийството на Стамболий-
ски, „бял и червен терор“ в годините 1923 – 1925. След 1926 г. следва 
бавно и мъчително излизане от кризата. Най-близката възможна година 
за освещаване е 1927 г., съчетана с 1 000 години от смъртта на цар Симе-
он Велики. Но и тогава не се осъществява. Икономическата криза про-
дължава, политически страната не е стабилна. Опитите на министър-
председателя Андрей Ляпчев за помирение вътре в страната все още не 
дават резултат. Вероятно има и други съображения – организационни, 
царски, финансови.

Две години по-късно (1929 г.) държавата в лицето на НС, МС и 
лично на цар Борис ІІІ решават да се проведат грандиозни тържества 
в Преслав, като се отбележат годишнините от смъртта на Методий, на-
чалото на славянската азбука, 1 000 години от смъртта на цар Симеон. 
В тази година се навършват и десет години от интронизацията на цар 
Борис III, а и десет години народен гняв срещу Ньойския договор, мо-
ментът е избран добре.

На дневен ред е поставено освещаването на храма. Тържествата, 
обезпечени с 4 млн. лв., са насрочени за 12 май 1929 г. Събитието е мно-
го добре и умело рекламирано от пресата. В Преслав пристигат няколко 
хиляди души – историци, литературоведи, писатели, интелектуалци, 
екскурзианти, а и много роднини на преславски граждани, поканени 
лично от тях. Начело на официалната делегация на държавата е лично 
цар Борис ІІІ. Тук са А. Цанков – председател на НС, А. Ляпчев – ми-
нистър-председател, министрите Моллов, Найденов, Маджаров, ген. 
Бакърджиев и професорите историци В. Златарски, А. Милетич, П. 
Ников, Арнаудов, Н. Станев, Й. Трифонов и мн. др.

Храм-паметник „Св. св. Кирил и Методий“ – Велики Преслав...



202

Църковният ритуал се води от Доростоло-Червенския митрополит 
Михаил и Велички епископ Андрей с личното участие на митрополит 
Симеон. Запален е от „мъстития“ митрополит Симеон свещен огън 
„…по примитивен начин – с кремък и кандило…“. Царят, начело на 
шествие от храма, се отправя към двореца, патриаршеската базилика и 
Кръглата (златна) църква. Силно и емоционално слово произнася исто-
рикът проф. Васил Златарски. „…Чествайки едно славно минало, ние 
днес отдаваме благоговейна почит към паметта на Симеона, на неговите 
велики предшественици и на родолюбивите му сподвижници и творци 
на родната култура, които… поддържаха единството на нашия народ, 
повдигаха и крепяха духа му и вдъхвайки му надежди, запазиха от из-
чезване неговия здрав национален облик… Нека черпим поука от това 
минало и избягвайки увлеченията му да култивираме мъдрото, здравото 
и трайното, което създаде онази величава епоха, чийто блясък нищо не 
засенчи в продължение на повече от десетвековния ни живот…“14.

Запаленият Свещен огън от старата столица Преслав потегля по 
два маршрута – в Южна и Северна България. Едновременно носен и 
пален във всички села и градове, откъдето преминава. Пристига на 15 
май в София. За посрещането на огъня се провежда парад, специален 
ритуал за приемането му, факелно шествие около паметника на цар Ос-
вободител и електрически илюминации – ефектно осветяване на най-
важните централни сгради и двореца. Цар Борис ІІІ, возен в открития си 
автомобил, поздравява войската и е посрещнат тържествено от Светия 
синод на Българската православна църква, министри, учени, интелекту-
алци и събралото се множество. Студентските дружества преминават с 
факлите. Цяла София празнува до късно през нощта.

V. Централна и местна преса за тържествата
Съвсем естествено, едно голямо национално събитие по онова 

време като отбелязването на годишнините от смъртта на Методий, по-
кръстването на българите при княз Борис I, смъртта на цар Симеон да 
бъде широко отразено в местната, регионална, национална и междуна-
родна преса. Още по-естествено е мненията и оценките в пресата и сред 
хората да са различни.

Вестник „Слово“15 и неговият специален пратеник Михаил Геор-
гиев пишат: „Градът от два дена бе пълен с гости от близки и далечни 

14 ЦДА, ф.166К, оп. 1, а.е. 66 (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 66).
15 Слово, бр. 2076/ 13 май 1929 г. „Прослава за величието на Преслав“ (Slovo, br. 

2076/ 13 may 1929 g. „Proslava za velichieto na Preslav“).
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места на страната. Още от рано сутринта градът се разбуди. По широ-
кият път за стария град непрекъснато се нижеше върволица от деца, 
жени, мъже. Най-старите хора на града, които не са излизали от къщи, 
тоя път, подпирайки се с патерици, отиват, за да участват в тържествата. 
Широкият двор на черквата „Св. св. Кирил и Методий“ и седемтях ки-
лометра път от Преслав още от осем часа бяха изпълнени с народ. Като 
че ли от четирихилядното население на града никой не беше останал 
по домовете си…Кметът на Преслав Иван Бояджиев, общинските съ-
ветници и другите представители на града посрещат гостите. От София 
пристигнаха със специален влак на гара Крумово (с. Хан Крум – б.а.) 
и оттам с автомобили в Преслав. Първи пристигнаха министър-пред-
седателят г. Андрей Ляпчев, министърът на външните работи г. Атанас 
Буров. Пристигна и председателя на народното събрание г. Алексан-
дър Цанков, подпредеседателят г. Александър Христов и министрите  
г.г. Моллов, Найденов и г. Р. Маджаров, последвани от главните секре-
тари г.г. Радославов, Ж. Добрев, Г. Соколов, инж. Пачев, професорите 
г.г. Златарски, Милетич, Бончев, Ников, Гергов, Арнаудов, Й. Трифонов, 
Н. Станев гостът г. Леон Ламуш, много други наши учени, писатели, 
чужди и наши кореспонденти. Малко по-късно пристигна министъ-
рът на войната г. генерал Бакърджиев, който поздрави почетната рота 
от 7-пехотен Преславски полк. С автомобил, придружен от окръжния 
управител на Шумен г. Рашков, пристигна стария архиерей Н. В. Преос-
вещенство Варненско-Преславски митрополит Симеон… Освещението 
на храма бе почнало в 5 ч. сутринта… Към 9 и ½ ч. бе даден силен 
топовен гръм, с който се извести, че Н. Височество царътъ е пристиг-
нал на гара Крумово. Докато Н. В. Царът минава през града Преслав 
топовните гърмежи непрекъснато се усилваха и зачестиха. Музиката 
засвири, народът поде силно „Ура“. Н. Величество царътъ, придружен 
от флигел-адютанта си г. полковник Панов… бе посрещнат от военния 
министър генерал Бакърджиев. Пред арката, кметът на града г. Бояджи-
ев пресрещна Н. В. и го приветства: „…Ние сме твърде щастливи, че 
можем днес да поздравим с добре дошъл Ваше Величество в тоя град 
на българско величие и мощ. В града…“…Симеон Велики, чийто вели-
чави, културни и политически дела се високо ценят не само от неговите 
съвременници, но и от всички тогавашни и днешни учени хора…“

След литургията започва молебствие за свещения огън. Запален от 
митрополит Симеон със следните думи „…В. Височество, благочестиви 
християни, както светия дух слезе над апостолите да ги вдъхнови към 
велики дела, нека бог благослови делата на всички българи с вяра в бога 
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и любов към отечеството. От тези две големи добродетели се е въоду-
шевявал великия Симеон. Нека, следвайки него, всички да работим за 
щастието и напредъка на нашия злочест, но добър народ…“ …И както 
се полага, в двора на църквата е сложена голяма трапеза за гостите, а 
след обяд и вечерта в града има веселие с 800 литра вино.

Не така се описват тържествата от другите вестници. В препечатка 
на статия от в. „Народ“ преди празника в. „Шуменски вести“16 пише:

„Хубаво нещо е празникът. Душата отпочива. Отпочиват мозъкът 
и мускулите. Щом този празник стане с музика и речи, се преименува в 
„тържество“. Ние българите празнуваме и на делник. У нас празниците 
са повече от работните дни. Така е от памтивека. И като говори за пре-
насянето на свещения огън в София от Преслав продължава... „Прос-
то трогателна изобретателност. Този, който е измислил този номер от 
програмата през май – заслужава пожизнена народна пенсия. Наистина 
даровит народ сме, умеем да тържествуваме дори, когато сме гладни, 
когато сме затънали в дългове, когато едно земетресение разруши по-
ловин България (Чирпанското земетресение на 14.04.1928 г. с магнитуд 
6,8 по Рихтер, със 107 загинали, 500 ранени, 26 000 сгради разрушени 
и 21 000 пострадали – б.а.), когато духовното потресение на народа  
застрашава още по-големи ценности. По пътя, по който вървим, скоро в 
нашите градове ще школуват най-модерни тълпи, които по подобие на 
Римската империя ще почната да викат „хлябъ и Зрелища“. А от исто-
рията знаем, че тогава Рим се е сгромолясъл…“

Интересно и дори забавно в друг брой в. „Шуменски вести“17  
описва събитията: „Освен царя, министрите и др. високопоставени 
особи в църквата са допуснати само няколко „избрани“ лица. Църквата 
изглежда празна. Народът е вън, възпиран от стражата, за да не про-
никне до благословения огън, който стария владика с молитвено слово 
в храма запали. А при това тържеството е народно, дори всенародно… 
Вън под палещите лъчи на слънцето народът чака да задоволи своето 
любопитство и направо да утоли разпалената си жажда. Вода наоколо 
няма, а стражата не допуска никого в двора на храма, гдето шурти ма-
настирската чешма с хубава балканска вода. Пламнал от жажда, той, 
народът все пак жадува за свещения огън и търпи под палещите лъчи на 

16 Шуменски вести, бр. 32/27 април 1929 г. Пред тържествата. (Shumenski vesti, 
br. 32/27 april 1929 g. Pred tarzhestvata).

17 Шуменски вести, бр. 35/18 май 1929 г. Политически куриози в Преслав. 
(Shumenski vesti, br. 35/18 may 1929 g. Politicheski kuriozi v Preslav).
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слънцето и под напора на стражата… Огънят е запален. Народът хуква 
към града.

Един гражданин е застанал на синора на нивата си и в отчаяние 
се мъчи да я опази да не тъпчат: „Вървете из пътя, бе хора, че ми отиде 
мъката. Затуй ли Ви е божия огън, да ми изгорите душата!“. Всред на-
валицата в града пламва голяма свада, причинена пак от свещения огън 
на племето ни. Народният представител Стоимен Савов (земеделец, де-
путат от Шуменска околия в ХХІІ ОНС 1927 – 1931 г. – б.а.) разпалено 
изказва недоволството си, че на днешното тържество не са поканени 
да вземат участие видни държавници като Александър Малинов (ли-
дер на Демократическата партия, министър-председател на България в  
30-тото (1908 – 1910), 31-вото (1910 – 1911), 36-тото (1918), 37-ото (1918) 
и 46-ото (1931) правителства. Той е председател на XXIII Обикновено 
Народно събрание (1931 – 1934) – б.а.) и др.

Колоритният преславски поп Дошо, не по-малко разпалено му 
отвръща:

– И без него може!
– Как смееш ти да обиждаш един държавник, който има такива 

заслуги към страната и народа ни – горещи се парламентаристът.
– Аз нямам нищо против г. Александър Малинов, но нима ще от-

речете, че жена му е еврейка?
– Тебе не ти е работа да се бъркаш в политиката, ти да си гледаш 

църквата и кадилницата! Знам и ти какво представляваш!
– И аз те знам. Аз не признавам като тебе съвсем безполезни на-

родни представители!
– Ами аз признавам ли като тебе попове! Я си виж брадата, какво 

си я изскубал. Ти да не си буташ гагата, гдето не ти е работа, че ще те 
накарам да си посипеш главата с пепел и да отидеш в Рилския манастир.

Сблъсъкът се разпалва и се стига до там, че брадичката на г. Савов 
се гневно разтрепера и той улови здраво бастуна като изгърмя:

– Като ти завъртя един, калимявката ти ще хвръкне на 15 метра!
Атмосферата все повече се разгорещяваше и заплашваше да се 

разрази в катастрофичен пожар. Спасение би бил Кънчо Карастоянов 
(висок и едър жител от града – б.а.), който би изиграл благородна, спа-
сителна и охладителна роля със своята тулумба. Но чистото, натурално 
вино на Преслав го бе задържало на едно място и той не фигурираше в 
програмата. Няколко граждани се спуснаха и поуталожиха възпламнали-
те пориви на депутата бай Стоимен и на поп Доша и двамата чувстващи 
в себе си свещения огън на войнстващият премъдър Симеон. След този 
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незначителен инцидент се сложи народна трапеза, която народът все 
така строго възпиран от стражата, наблюдаваше от почетно разстояние 
с напразна надежда, че може и за него да артиши нещо… После нахлу 
по кръчмите, дето каните евтино преславско вино разпалваха повече 
възпоменателния пламък на жадуващия му за слава и велики подвизи 
дух… Хубаво нещо е празникът. Душата отпочива – ще кажем и днес. 
Важното е да помним и се уважаваме“.

Други печатни издания допълват: „…май напоследък сме създали 
множко празници и тържества…“. „…Народът страда и няма да участва 
в „народните трапези“, нито ще проумее що е това „свещен огън“ – за-
палена главня, за пренасянето на която от източния край на страната 
до София ще се хвърлят на вятъра толкоз народни средства. Мъдрият 
народ не прави такива дунанми…“. „Тази златна слава трябва да се 
отпразнува тихо и скромно… прочее, повече скромност! Нека живеем 
тъй, че България да тържествува, не ний!“18.

Чужди кореспонденти като германеца – Лауфер, италианеца пуб-
лицист Нурижан, французина проф. Ато, английският публицист Ан-
дрюс и др. наблюдават на място и отразяват събитията. Отзвукът като 
цяло в Европа е положителен.

VІ.  Храм-паметник „Св. св. Кирил и Методий“  
след 1929 г.

След освещаването на храмът в него започват да се извършват бо-
гослужения и църковни ритуали, но само при определени поводи. Като 
храм-паметник (един от трите заедно със „Св. Александър Невски“ в 
София, „Рождество Христово“ в с. Шипка – б.а.) за него няма издаден 
нотариален акт и официално не е предаден на Българската православна 
църква в лицето на Варненско-Преславската митрополия.

При строежа в периода 1903 – 1906 г. преславската община назна-
чава пазач-охрана на храма от щата на Преславското общинско упра-
вление. От ноември 1906 г. поради отказ на общината по финансови 
причини, митрополията назначава пенсиониран свещеник за пазач, на 
когото се плаща от „…прихода на нивите, принадлежащи на църквата 
и отчуждени от държавата. Тия ниви преди две години за пръв път се 
дадоха под наем с публичен търг, произведен от Преславското общин-
ско управление.“Явно обаче те не достигат, за което говори активната 

18 Пряпорец, Камбана, май 1929 г. (Pryaporets, Kambana, may 1929 g.).
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преписка на митрополията с държавата в лицето на МВРИ – дирекция 
по вероизповеданията. Стига се до там, че с писмо № 1850/06 Октом-
ври 1909 г. митрополията да заяви по повод недостигащите средства 
за довършване на храма, неговата охрана и поддръжка следното: „… 
Понеже нашите ходатайства, за да се изкара църквата, въздигната от 
правителството като държавен паметник… е възложено на Митропо-
лията ни, без да и се посочат потребните ѝ средства, затова Ви молим, 
Господин Министре, или ни освободете от нея, като ни укажите, кому 
да се възложи тя…“ или… „ще заповядаме на настоятеля пенсионер 
свещеник, да напусне зданията на стария Преслав, за да не носим ний 
никаква отговорност за тях.“ С подобно съдържание и дух са и други 
писма на митрополията до МВРИ до 1911 г., включително и при отказа 
на министерството да закупи одежди и църковни утвари за храма.19

В 1932 г. по предложение на Варненско-Преславската митрополия 
започват да се подготвят планове за строеж на сграда за „Православен 
дом и музей“ към храм „Св. св. Кирил и Методий“. Зад инициативата 
и усилията по изграждането на православния дом и музей съществена 
роля играе Викарният епископ на Варненско-Преславската митрополия 
Велички епископ Андрей. Роден през 1886 г. със светското име Стоян 
Петков, той приема монашество под името Андрей на 43 години. За-
вършва богословие в Москва. Ръководи българската епархия в Америка. 
Втората световна война прекарва в Турция. Избран за митрополит от 
емигрантската общност в Америка през 1947 г. и признат официално за 
такъв от българската държава през 1963 г. Почива в 1972 г. в София и е 
погребан по негово желание в Търговище20.

Както и при започване строежа на храма, митрополията няма 
необходимите средства. Епископ Андрей споделя идеята да се обърнат 
към правителството за средства с митрополит Симеон. „…На халос 
ще си изхабим лакърдията“ е лаконичния отговор на Симеон. Епископ 
Андрей се среща в София и настойчиво иска средства от министъра 
на Министерството на обществените сгради пътищата и съобщенията –   
40 000 лв. Получава ги независимо от заключението на митрополит  

19 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 66. Кореспонденция на Варненско-Преславската 
митрополия с МВРИ (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 66. Korespondentsiya na Varnensko- 
Preslavskata mitropoliya s MVRI).

20 Методиев, М. Нюйоркски митрополит Андрей (биография, спомени, днев-
ници). София, 2016 г. (Metodiev, M. Nyuyorkski mitropolit Andrey (biografiya, spomeni, 
dnevnitsi). Sofia, 2016 g.)
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Симеон „…Хубаво владико Светий кога получиш парите, да не забра-
виш да ги напишеш, ама на леда…“21.

Финансови и материални дарения правят варненският индустриа-
лец Асен Николов – 50 000 лв.; братя Балабанови – дъски; циментовата 
фабрика от Плевен – цимент; тухли от фабрика от Г. Оряховица; БДЖ 
дава релси. Плановете за постройката са изработени като дарения от 
МОСПС, шуменски и варненски архитекти и други на частна практика. 
В строежа участват 25 войници от трудови войски на Шуменския гар-
низон и пет майстори-зидари. Общата сума на строежа на сградата е над 
2 млн. лв. Активно в цялата работа се включва и преславският свещеник 
Христо Иванов.

С решение на Народното събрание и царски указ № 8, обнародван 
в ДВ от 13 май 1933 г. горско стопанство „Тича“ отпуска на Митрополи-
ята 951 куб.м. дървен материал. Той се преработва безплатно. С него се 
изработват всички врати, прозорци, покривна конструкция, подовете на 
сградата и се монтират. Останалият материал се продава, а с получените 
средства се измазва и боядисва сградата. Към 1937 г. т. нар. „Правосла-
вен дом и музей“ към храма е построен. Ремонтиран е и водопроводът от 
м.„Качица“, финансиран по-рано от държавата, а цялото пространство 
на север, изток, юг и запад около храма е обградено с ограда. Народният 
археологически музей, учителят археолог и по-късно член на БАН от 
Преслав Йордан Господинов вече извършват системни разкопки в райо-
на на средновековната крепост. Митрополит Симеон до неговата смърт 
(23 октомври 1937 г. – б.а.) използва построения „…дом от пет стаи…“ 
за пребиваване и почивка, особено през лятото.

През 1938 г. започва нов спор между БПЦ, респ. Варненско-Пре-
славската митрополия вече под ръководството на митрополит Йосиф 
(12 декември 1937 – 08 ноември 1988 г. – б.а.) за собствеността на храма, 
земята около него, двете сгради, построени допълнително, както и за 
самото му финансиране. Спорът се поражда от искането на Народния 
археологически музей, на основание Закона за старините и Закона за 
държавните имоти, да му се преотстъпи във владение и използване на 
част от мястото на „Вътрешния град“, където се намира храм-памет-
ник „Св. св. Кирил и Методий“, както и двете постройки около него, 
за нуждите на музея и по-нататъшните археологически разкопки. Св. 
Синод на БПЦ и Варненско-Пресласката митрополия остро реагират 
на това искане, смятайки, че храмът, земята и постройките около него 

21 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 66 (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 66).
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наречени вече манастир „Св. св. Кирил и Методий“ за свои. Държава-
та в лицето на Министерството на външните работи и изповеданията, 
Министерството на земеделието и Министерството на обществените 
сгради, пътища и благоустройство твърдо отстояват позицията си на 
основен собственик и финансов благодетел за построяването на храма 
и сградите, държи на собствеността си. МВРИ-дирекция по вероизпо-
веданията в лицето на директора ѝ К. М. Сарафов назначава комисия, 
начело със Стефан Бочев, легационен аташе в дирекцията за изясняване 
на главните положения по въпроса за имота „Храм-паметник“. През 
1939 г. министър-председател и министър на външните работи и изпо-
веданията на царство България става проф. Богдан Филов – археолог, 
историк, член и председател на БАН до 1944 г.

Под негово наблюдение комисията работи много активно, като 
преглежда всички протоколи, сметки и актове във връзка със строежа. 
Изготвя доклад с над 40 страници по историята на всички въпроси, око-
ло издигането на храма, отпуснатите суми; колко, кога и от кого са били 
отпуснати и как са били употребени, въпросът за мястото и преславска-
та община и имотът. В доклада категорично се прави изводът – храмът, 
земята и сградите около него са държавна собственост, финансирането 
им е осъществено от държавата22. През август 1942 г. под ръководството 
на директора на вероизповеданията се прави опит за споразумителен 
протокол между Народния археологически музей и Варненско-Преслав-
ската митрополия за уреждане ползването на имотите и земята. Постига 
се определено съгласие за условията по предоставяне имота на музея 
и запазване интересите на митрополията, но министър-председателят 
и министър на МВРИ Богдан Филов категорично възразява с основен 
мотив – имотът е държавен. Споразумението не влиза в сила. На 1 март 
1943 г. със заповед на Богдан Филов е назначена нова комисия, този път 
под председателството на Варненско-Преславски митрополит Йосиф 
и членове: Иван Велков – директор Народен археологически музей, 
арх. П. Красимиров от музея, Йордан Заяков – районен архитект в шу-
менско областно инженерство, Жеко Харизанов – околийски агроном 
в Преслав, Александър Чучулайн – инспектор от МВРИ. Сведения за 
изграждането на храма и сградите дава и Велички епископ Андрей23. 
Комисията констатира същите факти, но постига принципно съгласие 
по някои въпроса:

22 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 66 (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 66).
23 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 66. Доклад на Велички епископ Андрей (TSDA,  

f. 166K, op. 1, a.e. 66. Doklad na Velichki episkop Andrey).

Храм-паметник „Св. св. Кирил и Методий“ – Велики Преслав...



210

– Да се остави на Варненската и Преславска митрополия църквата 
и почивния дом (владишката вила – б.а.) на Митрополията, а държавата 
да поеме владението на голямата постройка. Парцелът на Митрополи-
ята да се ограничи…, т. е. да се намали от 72,365 м2, на около 8,865 м2.

– На мястото на взетите 63,500 м2, държавата да отстъпи на Вар-
ненската митрополия равностойно място другаде;

– Наместо боровата гора, която се взема изцяло, държавата да 
отпусне на митрополията от държавни гори франко Преслав, равно ко-
личество мъртъв дървен материал;

– В замяна на взетото голямо здание държавата да заплати на Мит-
рополията 3 млн. лв.24

Изрично в протокола е посочено, че не се касае за обезщетения 
на Митрополията за собственост, тъй като тя няма такава и никога не е 
имала. Митрополит Йосиф, въпреки постигнатото съгласие в комисия-
та, не подписва протокола. И той отново не влиза в сила.

Втората световна война приключва през 1945 г., но споровете 
за собствеността на имота продължават. Новото правителство на ОФ 
с министър-председател Кимон Георгиев през 1946 г. назначава друга 
комисия по същия въпрос. Констатациите са същите.

По писмено искане на председателят на БАН акад. Тодор Павлов 
до МС на Република България, на 22 август 1949 г. е прието четвърто 
постановление на Министерския съвет, в което на основание чл. 11 от 
Закона за държавните имоти се отчуждават и отстъпват безвъзмездно 
на БАН 120 дка земя, отчуждена за построяването на храм-паметника, 
двете жилищни постройки за съхраняване на всички археологически 
материали от стария град Преслав.25 Постановлението не засяга пряко 
храм „Св. св. Кирил и Методий“. Споровете между църквата и държава-
та остават. По-късно двуетажната сграда до храма е превърната в архе-
ологически музей „Преслав“ до 1981 г., когато е открита новата сграда 
на музея. Тя и „Владишката вила“ остават в собственост на НАИМ при 
БАН за база при провеждане на археологически разкопки. Владеенето 
им се потвърждава с новият закон за БАН от 1991 г.26

В храм „Св. св. Кирил и Методий“ през всичките тези години 
продължават да се извършват църковни ритуали, без храмът да има но-

24  ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 66. Доклад от директора на Народния археологичес-
ки музей, 08 май 1943 г. (TSDA, f. 166K, op. 1, a.e. 66. Doklad ot direktora na Narodniya 
arheologicheski muzey, 08 may 1943 g.).

25 ЦДА, ф. 136К, оп. 3, а.е. 330 (TSDA, f. 136K, op. 3, a.e. 330).
26 ДВ, бр. 85, 15 октомври 1991 г. (DV, br. 85, 15 oktomvri 1991 g.).
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тариален акт и да е предаден на БПЦ. Едва на 15 юни 2016 г., със съдей-
ствието на община В. Преслав, е издаден нотариален акт за собственост 
по давност под № 63, том VI, рег. № 2617, дело 528, вписан в службата 
по вписванията с акт № 85, т. 5, дело 862/2016 г.

Започналите в 1929 г. в Преслав чествания на славянските учители 
светите братя Кирил и Методий, „Златният век“ на българската писме-
ност, култура и цар Симеон стават синоним на неугасващ огън в българ-
ската душа, осветяващ пътя ни и до днес историческото ни развитие. С 
което можем само да се гордеем.

Храм-паметник „Св. св. Кирил и Методий“ – Велики Преслав...



212 Александър Горчев

1. Строеж на храм-паметник „Св. св. Кирил и Методий“, 1904 г.

2. Храм-паметник  „Св. св. Кирил и Методий“ и „Владишката вила“, 1904 г.
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3. Цар Борис III поздравява войската пред храм-паметник  
„Св. св. Кирил и Методий“, 12 май 1929 г. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ВЗАИМНИ УЧИЛИЩА В ХАСКОВО 
И ХАСКОВСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Димитър Виденов

ESTABLISHMENT OF MUTUAL SCHOOLS  
IN HASKOVO AND THE HASKOVO  

REGION DURING THE REVIVAL
Dimitar Videnov

In Bulgaria, the mutual schools received an entirely national image and became reli-
able organs of the modern Bulgarian educational movement, which had the task of fighting 
for better education in the common cause of the national liberation struggle. They were 
founded and supported by the Bulgarian municipalities and guild organizations, as there was 
no Bulgarian state system and relevant institutions for their management. The main funds 
were raised through voluntary donations or from monetary amounts determined as a tax by 
the municipal boards. Additional funds came from the income of various school properties – 
mills, tepavitsi, gardens and others, bequeathed or purchased. With all this in the 30s of the 
XIX century marked a new stage in the educational development of the Bulgarian people.

Naturally, it should be noted that the preconditions for educational renewal and the 
changes in education have already taken place. It should be pointed out here that the Re-
vival development – its socio-economic results confront us with unsuspected socio-cultural 
phenomena. For example, not in all urban areas are early organized mutual schools, their 
mass creation is carried out, while in others – are relatively later introduced mutual learning, 
rapid learning is achieved through useful secular science. In the cultural empowerment of 
the Bulgarian people, in our national Revival, the mutual schools are naturally the first real 
centers of our educational awakening, of the national consciousness. And of course, they are 
not cell schools or similar (although cells also have their historical merit) that some people 
would think of them, based on the knowledge of the name of the longest-running type of 
school from the time of the five-century yoke. The mutual school is a qualitatively new stage 
in the development of the native school and education, marked by the opening of the Gabrovo 
school in 1835. The purpose, tasks and essence of the massly organized mutual schools speak 
about the reviving influence of the new education, about the transforming role of the new 
more progressive educational period.

В България взаимните училища получават изцяло народен облик и 
стават надеждни органи на новобългарското просветно движение, което 
има за задача да ратува за по-добро образование в общото дело на 
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националноосвободителната борба. Те са основани и издържани от бъл-
гарските общини и еснафски организации, тъй като липсва българска 
държавна система и съответни институции за управлението им. Основ-
ните средства се набират чрез доброволни дарения или от парични суми, 
определени като налог от общинските настоятелства. Допълнителни 
средства постъпват от доходите на различни училищни имоти – воде-
ници, тепавици, градини и други, завещани или купени. С всичко това 
през 30-те години на XIX в. се отбелязва нов етап в образователното 
развитие на българския народ.

Закономерно следва и при това най-общо отбелязване на пред-
поставките за просветното обновление и настъпилите промени в обра-
зованието още тук трябва да се посочи, че възрожденското развитие – 
неговите обществено-икономически резултати ни изправят пред непо-
дозирани социално-културни явления. Не във всички селищни райони 
обаче, в които ранно са организирани взаимни училища, се осъществява 
масовото им създаване, докато в други – макар и сравнително по-късно 
въведено взаимно обучение, се постига бързо учебно разгръщане по 
пътя на полезната светска наука.

В културното възмогване на българския народ взаимните училища, 
естествено, са първите действителни огнища на просветната пробуда, 
на народната свяст. И, разбира се, те не са килийни училища или по-
добни на тях (макар килиите също да имат своята историческа заслуга), 
за каквито някои хора биха ги помислили, основавайки се на знанието 
си за наименованието на най-дълго просъществувалия тип училища от 
времето на петвековното иго. Взаимното училище е качествено нов етап 
в развитието на родното училище и образование, отбелязан с отваряне-
то на Габровското училище през 1835 г.

За възраждащото въздействие на новата просвета, за преобразява-
щата роля на новия по-прогресивен образователен период говорят цел-
та, задачите и същността на масово организираните взаимни училища.

В сравнение със свободните европейски страни образованието у 
нас през първите няколко десетилетия на XIX в. е много по-назад в свое-
то развитие както по отношение на обхващането на децата и юношите, 
така и по отношение на годността за учебно-възпитателно въздействие. 
Докато по това време в много страни на Европа има разгърната система 
от различни степени и видове училища – начални, прогимназиални (ос-
новни), средни и висши, у нас съществуват само няколко вида килийни 
училища с твърде елементарна организация, програма и цел.

Създаване на взаимни училища в Хасково...
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Поради това за разлика от взаимните училища в повечето евро-
пейски страни българските имат по-разностранна и по-сложна обра-
зователна цел. Те възникват, призвани са и се уреждат с цел не само 
да осигурят необходимата грамотност на по-широки слоеве от българ-
ския народ, но и да обезпечат изискващите се по-образовани хора за 
ръководене на закономерно и исторически налагащото се развитие на 
икономическия и културен живот в страната. На взаимните училища се 
възлага надеждата да възпитат за сравнително кратко време достатъчно 
способни дейци на учебното и стопанското дело, книжовната и духов-
ната дейност. Тяхната цел е усложнена и в резултат на обективната 
необходимост за извисеност на учебната работа, породена от борбата за 
национално освобождение. За воденето на тази борба българският на-
род се нуждае не само от подготвени изобщо възпитаници (поколения), 
но и от хора, които разбират смисъла на стоящите исторически задачи 
и са годни и готови да се посветят с ум и дейност за тяхното решаване.

За по-разностранната цел и по-прогресивната същност на взаим-
ните училища влияят и някои косвени фактори, но с важно значение и 
роля за тяхното формиране. Те възникват неизбежно и действат непрео-
долимо. На първо място за това допринася стремежът за обособяване на 
истинско национално образование и училище като отрицание и проти-
водействие на политиката на двойния поробител – турската султанска 
власт и гръцкото фанариотско духовенство, за отваряне на гръцко-бъл-
гарски взаимни училища или на общи турско-български училища. В този 
стремеж за разграничаване и противопоставяне на асимилаторските до-
могвания в областта на просветното дело българският народ и техните 
просветни дейци формират по-висока образователна цел на българското 
училище, респективно на взаимното училище от присъщата му. Проце-
сът на изясняване облика на родното училище по това време естествено 
засяга както елементите, които очертават неговата национална същност, 
така и елементите, които придават светския му характер. Поради това 
дейността на новото училище у нас – за взаимно светско национално 
училище като нов тип учебна институция, отговаряща на изисквания-
та на борбата за духовно и политическо освобождение, е закономерно 
следствие и на изискванията за по-високо обществено-икономическо 
развитие. Например когато народните дейци издигат глас за училище, 
в което да се получава полезно образование на говоримия майчин език, 
главна отлика на взаимното ни училище, те се ръководят не само от 
повелята на народностното училище, което да служи за защита и по-
вишаване на българското национално самочувствие и съзнание. Този 
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им глас е продиктуван и от потребността на икономическия ни живот и 
за заменяне при търговско-стопанските сделки на пазарите в поробена 
България на гръцкия с българския език като основа за разширяване и 
укрепване на търговско-стопанските ни прояви.

На второ място за формирането на същността на взаимните учили-
ща влияе демократичният живец и устрем на Българскоро възраждане, 
водено от идеите и смисъла за общонародно движение напред – дви-
жение, насочено към всеобщо национално духовно, материлно и поли-
тическо възмогване, свобода, правдини и независимост. По-конкретно 
и специално за тази им особеност допринася възрожденското ново-
българско просветно движение, което ратува за достъпно и безплатно, 
напредничево и полезно училище, за българско демократично светско 
образование. На поробения български народ тогава, поел пътя на на-
ционалния прогрес и борбата за свобода, били нужни хиляди грамотни 
хора. Трябвали му голям брой образовани дейци, дейни и предани, кои-
то да застанат начело на икономическия и политическия възрожденски 
фронт. Следователно за решаването на тази задача е било потребно не 
изобщо ново училище, а ново – демократично и национално по облик и 
същност, което да е светско по предназначение и роля.

Най-после за авторитета на взаимните училища в България спо-
собства обстоятелството, че именно българското училище се явява 
институцията, народната опора, обективно определена от липсата на 
наша държавна организация. То има качества и възможност да се пре-
върне както в средище на нужните за времето общи и образователни, 
практически и професионални знания, така и в средище за развитие на 
книжовния език, изкуството, литературата и културата. Възрожденски-
те ни училище – най-напред взаимните, стават местата, където се слага 
началото на новобългарския литературен език и културно-просветната 
дейност. Учителството не само има подготовката да извърши това, като 
образована и предана част на тогавашната ни интелигенция, но и по 
силата на съществуващите предпоставки изграждането на новобългар-
ския книжовен език и организирането на културни прояви започва в 
училището. То първоначално дават дейци и покрив на народните чита-
лища – бележита организация на националното Възраждане, както и на 
народния театър.

Обучението в новото училище – взаимоучително по форма и орга-
низация и светско по учебно съдържание, в което се учат деца от почти 
всички слоеве на народа, за да усвоят различни знания, необходими за 
живота и труда, за обогатяване на ума, обноските, културатa и разбира-
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нията, изискват общ (не диалектен), точен, образен език, т. е. литерату-
рен език. Именно за нуждите на обучението във взаимните училища – в 
първите по-известни светски училища се съставят непознати досега 
по-стройни учебни книги и изобщо книжовни трудове от Христаки  
Павлович, Иван Богоров, Георги Бусилин и др.

Взаимните училища предоставят своите салони (взаимоучителни 
стаи) за първите самодейни обществени и художествени прояви – бесе-
ди, читални, представления, изложби и др. До 60-те години на XIX в., 
когато се появяват първите читалища, взаимните училища, в сградите 
на които са настанени и няколкото класни училища, са единствените 
наши възрожденски културно-просветни центрове, животворни храни-
лища на българския дух и бъдеще. Провеждането на обучението във 
взаимните училища става съобразно твърди определени принципи. По 
същество взаимният метод и приложение на редица основни учебни 
начала. Този метод е не само способ за обучение, но и организация на 
учебната работа. Успешното му прилагане изисква специална матери-
ална база.

Обучението по взаимоучителния метод, осъществено от учител и 
неговите помощници, подбрани между по-възрастните и по-подготвени 
ученици, се провежда в строг и последователен ред. При неговото осъ-
ществяване се дават звънчеви сигнали и гласови команди. Основният 
материал за изучаване е разпределен в 66 таблици по четенe и 12 таб-
лици по смятане. Занятията по тях, разбира се и по някои други учебни 
материали, които обикновено траят от една и половин до две години, 
съставят първата степен на взаимното училище (общия клас). С пред-
назначението и съдържанието си: научаване на писане, четене и смя-
тане, вероучение, граматика и пеене и първични знания за природата и 
света тя може да се оприличи на началното училище. По-системен уче-
бен материал по аритметика (алгебра), геометрия, история, география, 
граматика, логика, рисуване с чертане, краснопис и др. бил преподаван 
във втората стенен (приготвителния клас), предимно уреждан в по-го-
леми и състоятелни селища. Равнището на обучението в горната степен 
зависи от образованието и способността на учителя и педагогическите 
му умения, което се определя както от малката наличност на учебници, 
така и от по-голямата сложност на материала.

Общо ролята на взаимния учител е много по-голяма в сравнение с 
тази на килийния. Той обучава значително повече ученици и преподава 
по разработен и по-разнообразен учебен материал. При това е организа-
тор и ръководител на учебния процес, обединител на усилията на своите 
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помощници (главни показатели, показатели, дверници и надзиратели), с 
помощта на които провежда занятията.

При взаимното обучение изпъкват правилата за осигуряване на 
обща дисциплина, от постигането на която зависи до голяма степен ус-
вояването на знанията и формирането на поведение у учениците. Тези 
правила се отнасят както до установения учебен ред при преподаване 
и изучаване на материала, така и до приетите начини за постъпване в 
семейството и обществото. За това похвалите и наказанията във вза-
имните училища са важен момент в учебно-възпитателната работа. На 
най-добрите по успех и най-примерните по поведение се дават в праз-
ничните дни специални знаци – ордени. На провинилите се ученици 
се налагат различни наказания – окачване черен знак на гърдите, удари 
по дланите на ръцете с пръчка, удари по ходилата на краката с пръчка, 
задържане в училищния „затвор“ и др. Наказанието, от което и най-не-
мирните изпитвали страх, е развеждането по улиците с окачен на врата 
черен знак.

Взаимните училища са градивно свързани с първите наши учебни 
помагала, предмети за обзавеждане и сгради. Изискванията на взаимно-
учителния метод и организация пораждат потребността от специални 
училищни сгради и пособия1. В остра борба срещу чуждопоклонниците, 
които всячески пречели на откриването на българско училище в града, 
най-големите родолюбци в Хасково използват отиването на водача на 
местните гъркомани Ставрос Примо на поклонение в Ерусалим и в не-
гово отсъствие довеждат за учител в града Стоянчо Николов Стамболи-
ев от Казанлък. В едно писмо от 1 март 1851 г. – Хаскьой, адресирано до 
Александър Екзарх в Цариград, Стоянчо Стамболиев пише: „Затова и 
аз, който сега четири години се намервам в училището на този град...“2. 
Явно е, че авторът има предвид четири пълни години преди 1851 г., 
следователно годината, в която той идва за учител в Хасково, е 1846 г. 
В кондиката на църквата „Св. Богородица“ подписът на Ставрос Примо 
за 1846 г. като член на общината липсва, тъй като по това време той се 

1 Гечев, М. Огнища на народната свяст. Взаимните училища в България. 
София, 1995, 24 – 31 (Gechev, M. Ognishta na narodnata svyast. Vzaimnite uchilishta v 
Bulgaria. Sofia, 1995, 24 – 31).

2 Димов, Н. История на град Хасково от древността до 1912 г. С, 1995, с. 131; 
РИМ – Хасково. Кондиката на църквата „Св. Богородица“, с. 37 (Dimov, N. Istoriya 
na grad Haskovo ot drevnostta do 1912 g. S., 1995, s. 131; RIM – Haskovo. Kondikata na 
tsarkvata „Sv. Bogoroditsa“, s. 37).
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намира на поклонение. Към 23 април 1846 г. в кодекса е отбелязана и 
определена сума, изплатена на учителя Стоян3.

Затова 1846 г. трябва да се смята за година, през която се слага 
началото на новобългарското образование в Хасково. Въвеждането на 
взаимоучителния метод в обучението на учителя Ст. Н. Стамболиев 
спомогнало за бързото израстване на учебното дело. Взаимноучителна-
та метода преставлявала следното: в нея няколко напреднали ученици 
изучават Белланкастеровата система и следят практическото ѝ прило-
жение в началната степен4.

Ползотворната и общественополезна дейност на Ст. Стамболиев 
за развитието на училищата в града се вижда от останалата част от пис-
мата му до Александър Екзарх: „Като принеса с настоящето на Ваше 
Родолюбие смирените си приветствия и поздравления, дерзая пак да 
Ви досадя малко повторивший онова свое прошение, което миналата 
година Ви бях предложил чрез едно послание, с което Ви помолих, за да 
удостоите с Вашата родолюбна помощ и Хаскьойското общество, което 
желае да учреди и женско полуучилище, особено като другите съседни 
градове“5.

Стамболиев описва на Александър Екзарх и разделението, което 
съществува в хасковското българско общество между българите и гър-
команите, както и борбите, които водят помежду си. Той съобщава, че 
българите в Хасково са приготвили вече специално място за женското 
училище: „…найдоха мястото и го оградиха наоколо със стени и приго-
товляват материята на учреждението, на чието основание се призива и 
Ваше любородие да положи някой камен и вечно воспоминание“6.

В друго писмо от 28 февруари 1851 г. той оправя молба до Алексан-
дър Екзарх да съдействува на „приносящиять настоящето ми (писмо) на 
Ваше Родолюбие Захария Христ, юноша, който е син на най-ревностний 
между кметовете хаскюйски (Христодул Вълчев Шишманов) любооте-
чественик иде в Цариград за някое намерение, а няма тамо познайци, 
които да му споредствуват делом и словом в онова що ще Ви помоли. 
Тоя юноша е достоен за човеколюбието и добрината Ви, която ще му 
сторите защото е смирен и добродетелен, а при това е учен7.

3 НБКМ – БИА, ф. 66, инв. № 5369 (NBKM – BIA, f. 66, inv. № 5369).
4 Радкова, Р. Неофит Рилски и новобългарската култура. С., 1975, с. 93 

(Radkova, R. Neofit Rilski i novobulgarskata kultura. S.,1975, s. 93).
5 НБКМ – БИА, ф. 66, инв. № 5369 (NBKM – BIA, f. 66, inv. № 5369).
6 НБКМ – БИА, ф. 66, инв. № 5369 (NBKM – BIA, f. 66, inv. № 5369).
7 НБКМ – БИА, ф. 66, инв. № 5369 (NBKM – BIA, f. 66, inv. № 5369).
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Стоянчо Н. Стамболиев престоява в Хасково до 1851 г. Той първи 
въвежда преподаването на български език по взаимоучителния метод и 
полага началото на новото светско училище в Хасково. Неговата дей-
ност оставя трайни следи в развитието на учебното дело.

През есента на 1851 г. в Хасково пристига за учител Атанасий Чо-
лаков (със светското име Алексо Георгиев), един от най-образованите 
и просветени учители през Възраждането. Той бил роден в Дупница 
през 1819 г. и още на младини отишъл в Света Гора и се замонашил 
в Хилендарския манастир. Първоначалното си образование получил в 
манастира, в Копривщица при Неофит Рилски и в Пловдив. Завършил 
образованието си в Херсонската духовна семинария в Одеса през 1847 г. 
Той се завръща в България и се отдава на просветителска дейност, като 
се установява в Панагюрище. По време на учителствуването си там той 
се прочува в цялата страна както с новостите, които въвежда по отно-
шение на изучаваните предмети, така и с новите начини на обучение на 
учениците. Идването на Атанасий Чолаков може да се обясни с настой-
чивото искане на хасковските първенци да имат способен и с борческа 
натура учител, който да оглави борбата срещу гръцката пропаганда. 
Още с идването си през 1851 г. той се опълчва срещу гъркоманите. Съ-
ветва хората да не им вярват и пее в църквите на чист български език. 
Освен това той често посещава селата на Хасковската каза, забранява на 
свещениците да пеят на гръцки.

Още по-големи успехи постига Атанасий Чолаков в училищното 
дело. За кратко време българското училище в Хасково стъпва здраво 
на краката си и броят на учениците нараства. В празничните дни отец 
Атанасий обикаля селата в хасковска кааза и се грижи за уреждането 
на селските училища. Малко преди смъртта си, отец Атанасий превел 
от руски и напечатал,,Всеобщата история“ от А. П. Шлецер. Подготвя 
за печат и,,Пасхомия“ (превод от руски език). Всичко това подкопава 
основите на гърцизма в Хасково и околията. Хасковските гъркомани 
начело с хаджи Ставри организират заговор срещу Атанасий Чолаков, в 
резултат на което последният е убит от наетите от гъркоманите убийци, 
на път за Стара Загора, на „вторий ден от Възкресение“ 31 март 1852 г.8

Жестокото убийство на любимия учител и смел борец срещу гръц-
ката пропаганда е посрещнато с дълбока скръб. Макар че той престоява 
за кратко време в Хасково, учебното дело в града достига още по-ви-
соко равнище. Представа за състоянието на хасковските училища дава 

8 НБКМ – БИА,ф. 22, а.е. 473 (NBKM – BIA, f. 22, a.e. 473).

Създаване на взаимни училища в Хасково...



222

писмото на Кирил Х. Симеонов и Хрисант Атанасов до Н. Геров от 6 
декември 1852 г. В него те пишат: „Тук в Хасково сме троица учители. 
Всичките ни ученици са 250 души, от които двоица са в четвъртий клас 
и следват уроци:

1. Съчинение по славянска граматика
2. Ввъведение въ всеобща история
3. Гражданско землеописание
4. Стара всеобща история
5. Аритметика
6. Пространий катехизис
7. Гръцка граматика
8. Турский език

Третий клас са 4 души:
1. Славянска граматика – първа част
2. Гражданско землеописание
3. Аритметика
4. Катехизис
5. Славянско художнословие
6. Гръцкий език
7. Турский език

Вторий классъ са 10 души, които учать:
1. Българска граматика
2. Гражданско землеописание
3. Священа история
4. Аритметика
5. Българско художнословие
6. Гръцкий език

Първий классъ са 16 души, учать:
1. Обучение в граматика
2. Кратка священа история
3. Краткий катехизись
4. Обучение по аритметика
5. Чистоописание
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От тия 250 ученици 180 са във взаимоучителното училище, а 35 
учат Български Апостол, Рыбен буквар, псалтиръ и часословъ, 35 са в 
гореречените 4 класа.“9

Програмата на класното училище в Хасково недвусмислено сви-
детелствува, че то е било устроено да дава реално светско образование. 
С изключение на катехизиса останалите учебни предмети са от сферата 
на реалните, положителните науки.

С идването си в Хасково през 1851 г. Атанасий Чолаков полага 
основите на класното училище в града, което през есента на 1852 г. раз-
полага с четири непълни класа. От него е съставена и програмата му, 
изложена по-горе.10

Наред с обучението на младежите не изостава и девическото обра-
зование в Хасково. В цитираното писмо до Н. Геров се казва:

„В женското училище учителница е Анастасия калугерка от Рила. 
Ученици има до 50, които учат Български Апостоль, Рыбен букваръ, 
Священа история и др. малки буквари. Учать се още да шият и пре-
тать. Особена сграда за училището няма, а учать в Рылский метох“11. 
От данните на кодекса на църквата „Св. Богородица“ се вижда,че за 
три години (1847 – 1850 г.) на учителката Анастасия са заплатени 3500 
гроша12.

Преди 1847 г. никъде не се споменава за девическо училище и за 
заплащане на учителка, поради което можем да приемем, че девическо-
то училище в Хасково е открито през 1847 г. Освен мъжкото и девиче-
ското училище в града има и друго училище, намиращо се в българската 
махала, наречена „Чобан махалеси“ с учител Станчо Димов Кожухаров 
от с. Кору чешме (дн. Горски извор). През 1852 г. в него учат „30 на брой 
ученици в една къща и изучават Български Апостол, Рыбен буквар,  
Священа история, благонравие и други букварки“13.

9 НБКМ – БИА, ф. 22, а. е. 583, л. 14 – 15 (NBKM – BIA, f. 22, a.e. 583, l. 14 – 15).
10 НБКМ – БИА, ф. 22, а. е. 473; Цариградски вестник, бр. 83, 26 апр. 1852; 

РИМ – Хасково, инв. № 96 „Училищен алманах“ – 1900, с. 68 (NBKM – BIA, f. 22, a.e. 
473; Tsarigradski vestnik, br. 83, 26 apr. 1852; RIM – Haskovo, inv. № 96 „Uchilishten 
almanah“ – 1900, s. 68).

11 НБКМ – БИА, ф. 22, а.е. 583, л. 14 – 15 (NBKM – BIA, f. 22, a.e. 583, l. 14 – 15)
12 Димов, Н. История на град Хасково, с. 134; РИМ – Хасково. Кондиката на 

църквата „Св. Богородица“, с. 41 (Dimov, N. Istoriya na grad Haskovo, s. 134; RIM – 
Haskovo. Kondikata na tsarkvata „Sv. Bogoroditsa“, s. 41).

13 НБКМ – БИА, ф. 22, а.е. 583. (NBKM – BIA, f.22, a.e. 583).
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Наред с градските училища към 1852 г. в Хасковската каза има 
открити училища и в 25 села – в 12 от тях има училищни сгради, а в 
10 учениците се обучават в частни къщи. Общият брой на учениците 
от селата към 1852 г. е над 500. В каква степен сред тези ученици са 
обхванати и момичетата, трудно може да се определи. Но че е имало 
и момичета се вижда в едно съобщение за Харманли – „децата се из-
пратиха да се учат в училището, щото освен момчетата и момичетата 
си дадоха да се учат и училището успяваше весма добре.“14 В селските 
училища по това време се изучават Рибен буквар, часослов, красноопи-
сание, свещена история, благонравие, числение и др. Всички учители 
в тези училища са българи, като освен от други краища, учители вече 
стават и възпитаници на Хасково или от по-будните села.

В едно писмо до Найден Геров от 6 декември 1852 г. хасковските 
учители Хрисант монах и Кирил хаджи Симеонов му изпращат сведения 
по негово настояване за селищата в Хасковската каза „кои са учители, 
по колко ученици имат, что им предават“. В тези сведения за Харманли е 
отбелязано следното: „В село Харманли има църква и училище. Учител 
е Илче от Мустафа паша. Ученици лете до 12, зиме до 30. Учат Апостол, 
псалтир, часослов и рибен буквар“15.

Това е първото писмено доказателство за съществуването на учи-
лище в Харманли; за преподаваните предмети и за името на учителя. От 
тази информация става ясно, че се касае за училище, което предхожда 
новобългарското светско образование и в което не се преподава по но-
вата взаимоучителна метода. Второто документирано свидетелство за 
съществуването на училище в Харманли е една дописка в „Цариградски 
вестник“ пак от 1852 г., където е отбелязано следното: „Харманли има 
християски домове до 150; черквата има 2 попа. Тука в черквата и учи-
лището до оная година гречески четяха, и от това в черквата на празнич-
ни дни от 10 человеци, повече не дохождали, и в училището числото на 
учениците не заминавало 10-те. По оная година увещахме жителите, та 
си хванаха български учител Г-на Теодора Йоан от Чирпан, който като 
почна да учи в школата юношеството и в церквата да пее на Български, 
християните, които до това време не бяха разумели нещо от онова, що 
се е пяло в черквата и в училището, като от сън пробудени бывше хва-
наха с усърдие да се стичат в черквата за да чуят певането по язикът 

14  НБКМ – БИА, ф. 22, а.е. 583; Цариградски вестник, бр. 98, 30 авг. 1852 
(NBKM – BIA, f. 22, a.e. 583; Tsarigradski vestnik, br. 98, 30 avg. 1852).

15 НБКМ – БИА, ф. 22, а.е. 583, л. 19 (NBKM – BIA, f. 22, a.e. 583, l. 19).
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им правилно и децата си изпратиха да се учат в училището, щото освен 
момчетата и момичетата си дадоха да се учат в училището успяваше 
весма добре; но това скоро пременение на тия селене към доброто, как-
вото се види, подигна поповете им и самого адрианополсгаго пастиря 
(на чиято епархия принадлежи това село), който след многото писма, 
които им изпрати запрещавающ да не согласяват занапред тогова учите-
ля с причина уж, че е еретик и смутител, тоя учител, наконец като виде 
Н.П. че не ще може да успее с това, насили поповете да правят щат не 
щат ката дневно крамола против учителя, който с тоя начин принудиха 
да остави и така училището и до днес стои затворено. Селенете много 
пъти ходиха та се молиха на Н. Преосвещенство да позволи да остане 
той учител, и да не советува поповете на тия безчинства, но никак не 
бъде возможно да получат прошението си“16.

Горепосочените документални свидетелства красноречиво го-
ворят за наличието на училище в Харманли, в което се преподава на 
български и гръцки език, посочени са имената на двама учители от този 
период и разправиите, които се зараждат на основата на зараждащото се 
гъркоманство и силното влияние на одринския владика в училищните и 
църковни дела. Във втория документ е изложен един много важен факт, 
а именно, че харманлийци изпращат на училище „освен момчетата и 
момичетата си дадоха да се учат в училището“. Това е един от редките 
случаи за това време по българските земи.

Училищната сграда се е намирала в двора на църквата „Св. Атана-
сий“ и е построена заедно с църквата през 1835 г. Това училище е било 
с две стаи – едната класна, а другата служела за жилище на учителя. 
След няколко години, поради увеличаване броя на учениците, удължили 
класната стая. През 1860 г. издигнали постройката на 2 етажа. Така се 
получили две големи учебни стаи от северната страна и още две стаи 
с размери 4 – 5 метра от южната. На горния етаж имало една стая, къ-
дето заседавали първенците на общината, църковните и училищните 
настоятели. По-късно тази сграда служела за девическо училище, а след 
Освобождението там се помещавало архиерейското наместничество.

През 1852 г. в Харманли дошъл за учител Георги от Кюстендил, 
а на следващата 1853 г. за учител бил условен Георги Лазаров от град 
Тетевен, когото заставили да учи децата само на гръцки език. Одрин-
ският владика заповядал да се изхвърлят от църквите всякакви славян-

16 Цариградски вестник, бр. 98, 30 авг. 1852 (Tsarigradski vestnik, br. 98, 30 avg. 
1852).
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ски книги, църквите и училищата да се елинизират. През времето на 
Кримската война гъркоманството се засилва до толкова, че даже някои 
от синовете на Чолака поп Стоян почнали да се гърчеят, за да намерят 
спокойствие. Синът му Станю п. Стоянов се присъединил към гръкома-
ните и се условил за учител в Харманли през 1854 г., като преподавал 
само на гръцки17.

Обаче пръв истински учител по български бил Стефан Бойолу, 
дошъл от мах. Илдъръма (гр. Одрин), който е учил в Стара Загора. От 
него за пръв път учениците чули „аз-буки…“. Това показва, че той бил 
изоставил килийното наименование на буквите, а се водел по „Рибния 
буквар“ на д-р. Петър Берон (първо издание от 1824 г.), където е прокара-
на вече звуковата азбука. Училището престава да бъде чисто църковно, 
духовно училище, вече е било поставено начало на светското училище, 
със смятане, познание по естествена история и пр. Буквите пишели на 
пясък, поставен пред учениците, заличавали ги с дълга дъсчица и пак 
пишели. Писането на пясък също било напредък: пясъкът се въвел вече 
при взаимното обучение, когато учителят използвал по-напредналите 
ученици за свои помощници. Учил и на гръцки – „ту български, ту 
гръцки“, както се изразявал Бахар Гачев. Даскал Стефан бил добър цър-
ковен певец. Бил условен за три години. През негово време общинското 
училище при църквата „Св. Троица“ добило значение на общо училище, 
на средищно училище. Още при неговото идване, изглежда и по негово 
настояване, в двора на църквата било построено ново голямо училище. 
През 1847 г. Дичовата къща станала вече тясна за учениците от три-
те махали. Даскал Стефан Бойолу е имал изглежда за помощници по 
първите ученици. То е било „първоначално“ училище, само за четирите 
начални отделения. Сградата е била в северната част на двора, имала е 
форма на четириъгълник, разположена от изток към запад.

По спомените на Б. Гачев учителят Стефан Бойолу бил дошъл в 
града ни към 1848 г. и през негово време било построено новото учи-
лище. А от IV-то писмо на свиленградските общинари до Ал. Екзарх 
се вижда, че училището е било построено през 1847 г., следователно 
за началото на българското училище в Свиленград трябва да се приеме 
1847 г.

За повдигане на родолюбивото и особено ученолюбивото чувство 
у свиленградчани е имало значение и минаването, и изглежда престо-

17 Сакарски, М. Стогодишнината на църквата „Свeти Атанасий“ в Харманли. 
София, 1935, 83 – 84 (Sakarski, M. Stogodishninata na tsarkvata „Sveti Atanasiy“ v 
Harmanli. Sofia, 1935, 83 – 84).
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яването през 1841 г. в града на френския икономист Бланки, придру-
жаван от българина възрожденец Александър Стоилов Бойоглу Екзарх. 
Бланки пише, че минали през Канаклия и Мустафа паша и оттук за 
Ордин. Това показва, че махала Канаклия е отделно населено място за 
него. Развеждащият го Ал. Екзарх изглежда го отвел в махалата, както 
е правил и другаде. Първото писмо на свиленградските първенци до 
Ал. Екзарх ни подсеща за запознанството помежду им. От писмото се 
разбира, че те са искали „най-сетне“ да им се изпрати добър учител и 
свещеник. В цяла Тракия (южна Тракия) единствена Свиленградската 
община е кореспондирала с Ал. Екзарх. За съжаление нямаме запазени 
писмата, които сам Ал. Екзарх е писал до свиленградчани, за които се 
говори в изпратените до него писма. Първото писмо до Ал. Екзарх е от 
2 януари 1849 г., красиво написано от неизвестен писар в тогавашен 
църковен стил с много възклицания и похвали. Съобщават му, че в църк-
вата „Св. Троица“, от една страна, се пее на български език, „подобно на 
ангелски“ за голяма радост на старците и особено много на школската 
младеж, т. е. на учениците. Контролните гръцки патриаршески власти 
или органи строго следели за изпълнението на старото, утвърдено от 
векове правило от „Великата“ църква да се служи само на гръцки език, 
на свещения език на православните.

Петте писма до Ал. Екзарх от 1849 – 1851 г. са потвърждение за 
подема на града по време на Възраждането. Първенците на града осъз-
нават невежеството си, преживения дълбок сън и тъмнина и бързат да 
станат достойни чада на майка България.

Писмата са били прочитани пред тези скромни, смирени в църква-
та, неграмотни и безкнижни старци, челници на народа. Колкото обаче 
са били смирени през учените, издигналите се над тях българи – водачи, 
толкова тук, в малкото градче, те са били силни и одухотворени мъже, 
решили да вървят напред заедно с целия български народ. Това ние 
виждаме в следващите години. Съмнителното е авторът на писмата да 
е бил учителят им Стефан Бойолу. През града са минавали мнозина по 
силни и по вещи в науката и писанията. Писмата обаче са еднообразни 
и се повтарят в изразите си, поне първите четири. Ако признаем тази 
способност на даскал Стефан, ще го приемем наистина и за още по-дос-
тоен пръв учител по български в училището на града, който поставил 
истинско начало на българското училище18. Казахме, че петото писмо е 
с по друг почерк, писано е от друго лице след Ст. Бойолу.

18 Цариградски вестник, 21 април 1858 (Tsarigradski vestnik, 21 april 1858).
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Писмата са подписани или по-точно подпечатани от представи-
тели на трите градски махали: хаджи Стефо Георгиев и Бахар Георги 
са подписали (подпечатали) и петте писма, хаджи поп Мавроди Димо, 
председател на общината, Сево Тодоров, Димитър Тодоров Бояджиев и 
хаджи Станко Стратиев – четирите писма, Демир Тодоров, Варсам Гро-
зев и бакал Сидър Райчев – трите писма, Ангел Георгиев, Атанас Фотев, 
Бакал Иван Митев, Фотаки…, Мавроди (болгар Мавроди), Миле… и 
Васил Мих. Марашев – две писма, а имената на следните намираме по 
на едно писмо: Яко (Янако чорбаджи), Йоан…, Тодораки Янев, Мутаф 
Нестор, Фотаки Янев, Вангел Митев, Бахар Митев, Хаджи Коле, Желяз-
ко Атанасов, Гачу…, и Недялко Стойков19.

Към групата на тия най-ранни възрожденски деятели в града е пра-
вилно да прибавим и имената на първите спомоществователи на книги, 
записани като такива през 1853 г. Между тях личат известните имена 
от печатите. На първо място тук е хаджи Стефо Георгиев. Следват Вар-
сам Грозев, Желязко Атанасов, Дим. Т. Бояджиев, Гачо Бахаров, Ангел 
Георгиев, хаджи поп Мавроди Димов, но срещаме и нови имена: Васил 
хаджи Колев (един от двамата синове на хаджи Колев), Георги Колев, 
Таню Илиев, Костадин Тошев, Атанас Мавродиев, Паску Бакал (дядо-
то на Спас и Фильо Добреви Паскови), Марко Бояджи, поп Полихрон, 
поп Христо от „Албания“ и поп Атанас хаджи Станков (син на хаджи 
Станко Стратиев). Към тия ранни местни дейци трябва да прибавим и 
поп Атанас Делчев, който заедно с поп Атанас, както пише Г. Фотев, 
„първоначално служели на гръцки, под влияние на веещия дух около 
църквата „Св. Троица“, се издигаха като големи патриоти и дейци..“ Тук 
те се утвърждават в славянското църковно служене.

Като вникнем в имената и занятията на всички тия първи въз-
рожденски дейци, както и това, което знаем от спомени, ние виждаме, 
че съставът на дейците е от граждани, които имат следните занятия: 
Хаджи Стефо е ханджия, към хана му има дюкян с напитки. Сево То-
доров, Димитър Тодоров и Марко са бояджии. Варсам Грозев, Сидър 
Райчев, Иван Митев и Паско са бакали. Хаджи Станко Стратиев (мой 
прадядо) е едър овцевъд. Хаджи Коле е ханджия и търговец (и син му 
Васил), отначало търгувал с дървени въглища (за Одрин) и турлукът 
му (място, където се горят въглищата) още се помнеше в с. Мезек. Ва-
сил Марашлиев е праматар, Нестор е мутафчия. Гачо (умалително от 

19 НБКМ – БИА, ф. 86, а.е. 22, л. 2 (NBKM – BIA, f. 86, a.e. 22, l. 2).
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Георги) Бахаров бил първи цигулар, имал зеленчукова градина. Миле 
е месар и търговец, а всички други останали, на брой 16 – 17 души, са 
били занаятчии, дюкянджии, бакали, търговци или земеделци с по-доб-
ро състояние. Личат и трима свещеници. Всички първи възрожденци 
имат като основен занаят и бубарството.

Втория период започва от 1859 г. и завършва до 1879 г. и се на-
рича епохата на Бел-Ланкастерова метода и на българските даскали 
(учители). Третият период започва след Освобождението на България 
от Османско робство.

През 1850 г. в с. Иробас построили черква, но селяните продължи-
ли да носят дървен материал и камъни. 

Това направило впечатление на турските власти и като запитали 
защо трупат още материал, селяните им отговаряли, че ще правят Папа-
зеви (Попска къща).

На другата 1851 г. била направена една стая до черквата за учили-
ще. Това е третото по ред училище в с. Иробас (Криво поле). Предпо-
лага се, че мястото, на което е построена черквата и стаята за училище 
е подарено от родителите Нестор Марков, тъй като те са били много 
свободолюбиви, известни и уважавани от населението и тяхната къща 
е била в съседство с черковния и училищния двор. А още повече, че 
и двамата родители на Нестор Марков са били погребани в черковния 
двор. На седващата година тази уж голяма стая се оказала тясна за съ-
биране на 50 деца и младежи.

През 1853 г. селяните решили да направят 2 големи стаи в черков-
ния двор за училище. Тези стаи са направени вече с горен и долен таван, 
с по-големи прозорци и учениците се учат на чинове, каквито е имало в 
Хасково. Това е вече чeтвъртото училище в село Иробас (Криво поле), 
през което са минали и получили образованието си стотици деца. Тука 
трябва да отбележим, че методът на работата е променен. На всеки пет- 
шест души учителят назначава по един старши (калфа), който отговаря 
за тези деца. Обявило се съревнование между старшите кой по-добре да 
научи своите по-млади другарчета да четат и пишат. Това за времето си 
е давало добър резултат. През есента на 1854 г. даскал Сево Митев нато-
варил и докарал един кош с книги от Узунджовския панаир: календари, 
плочи, калеми, мастила, Рибния буквар на д-р Петър Берон и др., които 
за кратко време са разграбени от учениците, които започнали да ги четат 
с голямо желание.

Двамата Иробаски първенци – дядо Гего и дядо Иван, били първи 
съветници на учителя, а и на цялото село. Те често отивали при даскала, 

Създаване на взаимни училища в Хасково...



230

беседвали с него по битовите условия на учениците, по успеха им, по 
заплащането на учителя и по други належащи въпроси на училището.

Даскал Сево Митев учителствува в килийното училище до 1854 г. 
(включително). През 1855 г. той става селски свещеник (поп). Някои от 
неговите ученици, жадни за овладяването на по-голяма наука, продъл-
жили образованието си в Хасково и Пловдив. Такъв е случаят с Нестор 
Марков20.

Узунджово е едно от селата с дълбоки исторически корени и бога-
ти традиции в своето развитие. Тук от 1594 г. до 1876 г. се е провеждал 
известният по цяла Европа, Персия и Индия 40-дневен панаир. За да 
купуват оръжие, пушки и други боеприпаси са идвали такива известни, 
останали дълбоко в народната памет люде като Васил Левски и Ангел 
Войвода21.

Просветната дейност в селото започва с ограмотяване на част от 
населението в средата на XIX век. По това време Узунджово в имало 
50 – 60 къщи. За развитие на учебното дело паметна си остава 1851 г. 
През тази година се открива първото българско училище в селото, в 
което децата се учат на български език. То е открито в частната къща на 
Иванджиковци, която се намирала в централната част на селото.

1851 г. е отбелязана като година на основаване на училището в 
Узунджово и в статистическите сведения за народното първоначално 
училище през учебната 1895/1896 г. в Статистиката на училищата в 
България (стр. 348). Първите учители са свещеникът Белю Жеков и 
Атанас Колев – и двамата са родени в Узунджово през 1830 г.

През 1852 г. Александър Екзарх изпраща на училището учебни-
ци. Това създава условия за по-добра работа. В училището децата са 
се учили да четат и пишат на църковно-славянски, да четат молитвени 
текстове в книгите, часослова и псалтира. Пишели на хубаво изгладени 
дъсчици, наречени „панакиди“, с изострено паче перо. Мастилото си 
правели сами от бъзов сок или препечени и стрити шикалки от дъбове-
те. Написаното на дъсчиците се изтривало и те можели повторно да се 
употребяват пак за писане. Всички тези неудобства обаче били преодо-
лявани от силното желание и стремеж към просвета и грамотност22.

20 РИМ – Хасково, н.ф., отдел „Възраждане“, инв. № 131/1968, 3 – 4 (RIM – 
Haskovo, n.f., otdel „Vazrazhdane“, inv. № 131/1968, 3 – 4).

21 РИМ – Хасково, н.ф., отдел „Възраждане“ инв. № 131/1968, 3 – 4 (RIM –
Haskovo, n.f., otdel „Vazrazhdane“, inv. № 131/1968, 3 – 4).

22 Димитрова, В. 160 години ОУ„Любен Каравелов“ с. Узунджово. Хасково, 
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След чумната епидемия 1834 – 1838 г. ябълковци се прибират в 
изоставените домове. Постепенно настъпва икономическо оживление. 
През 1839 г. султанът издава „Гюлхански хатишериф“, с който открива 
ерата на реформите в Турция и обещава, че животът, имотът и честта 
на всички хора, без разлика на вяра и народност, ще бъдат гарантира-
ни. Колкото и да е останал на книга, този акт юридически подкрепил 
стремежите на българския народ за църковна свобода и просвещение. 
Будните ябълковци се заемат да издигнат църковна сграда. Мистиката 
за „божието изтребление“ (чумата) обединява и най-простите люде в 
това дело.

Под закрилата на родолюбивия чорбаджия Христодул Вълчов от 
Хасково седем села, между които и Ябълково, построяват църкви по име 
„папаз еви“ (попова къща). Тогава без специален ферман не можело да 
се построи църква. А издаването на такъв ферман било свързано с много 
пари. Затуй се прибягнало до друга форма – къща на попа. Ябълковската 
църква е издигната през 1842 г. до едно лековито горчиво изворче на 
мястото на молитвен дом (почти скрито в земята параклисче). Годината 
1842 се определя като точна от първото кръщаване в новопостроената 
църква. По сведения на Димитър Банев, Владимир Калинов и други 
стари хора, първото кръстено дете, получило името на църквата „Св. 
Димитър“, е Димитър Ангелов Велчевски. От акта за смърт на столет-
ника Димитър Велчевски установяваме, че той е роден 1842 г.

Знае се, че 5 – 6 години след църквата е построено училището в 
църковния двор. Следователно 1848 г., сочена от Ж. Воденичаров за 
откриване на училището, е година на построяване първата училищна 
сграда в Ябълково.

По средата на миналия век ябълковци се радват вече на уреден 
църковен и училищен въпрос. Ето какво четем в една дописка в „Цари-
градски вестник“:23 „Алмалий християнско село с домове 160. Церквата 
има 2 священика: п. Калин и п. Ангел. В училището зимно време се 
набират до 40 ученика, а за всегда остануват до 15. Учението им е Рыб. 
бук. и часослови: писание черковно и числение. Учителят им е Тодор 
Иванов от Чирпан; приема год. мзда гр. 1100“.

От писаното по-нататък се потвърждава, че Ябълково е между 
селата, които имат училищни сгради и децата не се учат в частни къщи 

2011, 1 – 2 (Dimitrova, V. 160 godini OU„Lyuben Karavelov“ s. Uzundzhovo. Haskovo, 
2011, 1 – 2).

23 23 Цариградски вестник, бр. 98, 30 авг. 1852 (Tsarigradski vestnik, br. 98, 30 
avg. 1852).
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или в църквата. Нещо повече. Пазареният учител Тодор Иванов е скъпо 
платен, като имаме предвид, че заплатите на селските учители се движат 
от 300 до 1600 гроша годишно. Даскал Тодор Иванов е един образован 
за времето учител и произхожда от прочутия Нейковски род в Чирпан.

Характерът на обучението в Ябълковското училище е светски още 
от средата на XIX век. То се води по „Рибния буквар“ на Д-р Петър 
Берон на говоримия и понятен за децата български език. Учениците се 
учат на четмо, писмо и смятане по взаимната метода. На лице е учител, 
който се занимава само с учителствуване. Училището има специална 
сграда с две големи класни стаи и стая за учителя. Ето защо всичко това 
го определя като светско, а не като килийно. В книгата си „Килийните 
училища в България“ Минко Гечев неправилно разглежда училището 
в Ябълково като килийно чак до 1876 г. и погрешно съобщава, че през 
1848 год. учител е бил Александър Ралов24.

Сведенията за училището от 1855 г. до 1859 г. са оскъдни и за 
сега може да посочим само приблизително редуване на някои учите-
ли. По време на Кримската война (1853 – 1856) даскал Нейко напуща. 
Към 1855 – 1858 г. учителствува Христо Ташев, който след това се 
изселва в Пловдив и работи там като бояджия. Същият е учителству-
вал 1851 – 1852 г. в с. Караорман (днес Черногорово), Хасковско. През 
1867 г. той увековечава своето име и имената на няколко ябълковски 
първенци върху една мраморна плоча в църквата. Около 1858 – 1860 г. 
и в други промеждутъци от време след този период учителствува Иван 
Митев, който през 1869 г. облича попското расо и го носи до 1908 г. 
През 1860 – 1862 г. учителствува Хаджи Запрян Жеков, станал по-късно 
търговец. Между 1862 г. и 1865 г. учителствуват Хаджи Стойчо Димов и 
Иван Попкалинов. След тях идва Никола Харманлиев до 1868 – 1869 г. 
В това приблизително редуване някои от посочените лица изпълняват 
учителска длъжност по няколко пъти с прекъсване. Преди Освобожде-
нието е бил учител и Киряк Попангелов, но не е известно дали преди 
1868 г. или между 1873 и 1875 г., когато Ралов е в Ихтиман.

Училището се стабилизира с постоянен учител за повече от десет 
години, когато през 1868 – 1869 г. идва Димитър Хубинов Ралов. За този 
период от време разполагаме с най-много сведения.

24 Гечев, М. Килийните училища в България. София, 1967, с. 113 (Gechev, M. 
Kiliynite uchilishta v Bulgaria. Sofia, 1967, s. 113).
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Хасковско Куру чешме (Горски Извор) се състои от 240 къщи на 
равно място. Много търговци минават през него, кой за Едирне (днешен 
Одрин) през Узунджово право и през наше село, дори и телеграфа ми-
нава през южния край на селото.

Преди 10 години (1848 г.) била построена малка църква и към нея 
три стаи (одаи) за училище. Едната е за учителите, втората е за по-глав-
ните (напредали) ученици и някои деца от други села спът там. Третата 
е по-голяма и отредена за училище. По зимно време, когато учениците 
се увеличават, тя става тясна.25 Учениците лятото са до 15, зимата до 55. 
Учител е Теофил от Разлог.26 Учат свещена история, рибен буквар, часо-
слов. От 1852 г. до 1858 г. за учител бил назначен поп Станчо или Станчо 
Димов Кожухаров от град Хасково на възраст 30 г., за 6 години по 1200 
гроша годишно27. ,,Имаме намерение това лято (1858 г.) да направим 
по-голяма ученическа стая и да я подредим с ученически чинове“28.

Взаимно училище в село Овчарово, Харманлийско е построено 
през 1867 г. и учебните занятия са открити същата година29. В Корашлий 
(Славяново) взаимното училище е построено през 1873 г. на мястото на 
изграденото през 1836 г. килийно училище и учебните занятия са откри-
ти тогава. Училищната сграда е използван за обучение до срутването 
и през 1928 г. от Чирпанското земетресение30. В село Черепово, Хар-
манлийско взаимното училище е построено заедно с църквата,,Света 
Неделя“ в един двор през 1874 г. и открито тогава31.

Просветното дело е един от най-ярките белези на Българското 
Възраждане. Благодарение на новобългарското образование, българи-
те успяват за кратко време да заличат последиците от няколко веков-
ното робство, да направят първата по-определена крачка към своята 

25 Цариградски вестник, бр. 379, 17 май 1858 (Tsarigradski vestnik, br. 379, 17 may 
1858).

26 РИМ – Хасково, инв. № 95, Училищен алманах – 1900 г., с. 69 (RIM – Haskovo, 
inv. № 95, Uchilishten almanah – 1900 g., s. 69).

27 Димов, Н., Т. Вълчинов. Нестор Марков от Криво поле до Париж. Хасково, 
2006, с. 192 (Dimov, N., T. Valchinov. Nestor Markov ot Krivo pole do Parizh. Haskovo, 
2006, s.192).

28 Цариградски вестник, бр. 379, 17 май 1858 (Tsarigradski vestnik, br. 379, 17 may 
1858).

29 Гечев, М. Огнища на народната свяст. Взаимните училища в България. С., 
1995, с. 212 (Gechev, M. Ognishta na narodnata svyast. Vzaimnite uchilishta v Bulgaria. S., 
1995, s. 212).

30 Пак там, с. 236 (Pak tam, s. 236).
31 Пак там, с. 237 (Pak tam, s. 237).
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национална еманципация. Развитието на учебното дело в Хасково и 
Хасковския край съвпада с общото движение на целия български на-
род за духовно обновление. Трябва да се изтъкне голямата роля, която 
изиграва просветното движение в упоритата и продължителна борба 
срещу гръкоманството и да отдадем заслуженото на прогресивни-
те, напредничеви за времето си учители и водачи на българщината в  
Хасково и Хасковския край, за тяхната патриотична и безкористна 
служба за преуспяването на българската нация.

Димитър Виденов
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ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ПРОМЕНИ, ИЗСЛЕДВАНО 
ПРОФЕСИОНАЛНО И РАЗКАЗАНО ТАЛАНТЛИВО

НАТАЛИЯ МИНЧЕВА. ВЛАСТ И ОБЩЕСТВО.  
СИЛИСТРА 1948 – 1958. СИЛИСТРА: КОВАЧЕВ, 2020

Стефан Минков

Книгата, която ще бъде представена в следващите редове, е ярко 
доказателство, че за да се разбере същността на процесите в национал-
ната история е препоръчително да се подходи от частното към общото, 
т. е. да се погледне по-дълбоко в регионалната история, която ни дава 
възможност да вникнем в резултатите от промените, наложени от цен-
търа на властта в периферията.

Изследването на фактите и събитията от регионален мащаб има 
потенциала да създаде онази база, върху която по-сетне ще бъде напи-
сана националната история на периода, в който окончателно е наложена 
новата власт, имаща претенцията да създаде и ново общество. Безспорно 
това е социално инженерство, при което разрушаването (разграждане-
то) и създаването (съзиданието) засягат съдбите на поколения българи, 
свидетели и участници в унищожаването на стария и формирането на 
новия елит, в разместването на социалните пластове и демографските 
промени, довели до постепенното унищожаване на българското село, 
оказало се така пагубно за общественото развитие, до появата на нова 
градска социалистическа култура и култура на междуличностно и меж-
дуинституционално общуване, на нова политическа „култура“…, въоб-
ще до цялостна трансформация на обществото и социалните връзки. 
В този смисъл връзката власт – общество е емпирично проследима и 
на регионално равнище, още повече, че в последните три десетилетия 
българската историческа наука направи достатъчно за теоретичното 
осмисляне и фактологическото изясняване на това, което се е случило 
в България през декадата, последвала преврата на 9 септември 1944 г. 
Първо обаче бе написана националната история на този период и едва 
след това започнаха да се пишат регионалните истории. Дали обаче това 
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е методологически правилния подход? Едва ли, но пък и не можем да 
изискваме историческата гилдия да работи планово.

Вникването в процесите, протекли на регионално равнище в пе-
риода 1948 – 1958 г. от една страна би отразило това, което се случва из 
цялата българска територия, но би показало и спецификите на локална-
та трансформация, още повече, че гр. Силистра и неговата околност в 
близкото минало имат специфична историческа съдба (вж. прекрасната 
монография от същия автор Пресеченият път на свободата. Силистра 
1940 – 1947 (2018), като представената в тази рецензия книга е свое-
образно нейно продължение). Изследването на Наталия Минчева има 
характера на проучване на обществените връзки на три нива: централна 
власт – местни власти, централна власт – силистренско общество и 
местни власти – силистренско общество. Все пак идеологията, полити-
ката и конкретните действия на централните органи на властта са пред-
ставени само като фон, за да се направи връзката с цялостното развитие 
на държавността и обществото, но акцентът е поставен върху това, 
което се случва в Силистра и силистренския край през изследваното 
десетилетие. Авторът е използвал богатия архивен фонд на ДА – Сили-
стра и на Исторически музей – Силистра, но не се е ограничил в това, 
а в научно обръщение са вкарани и много други документи от ЦДА, 
от Архива на Комисията за разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия и от Архива на 
министерството на вътрешните работи. При написването на моногра-
фичния труд са използвани също така значително количество докумен-
тални сборници, спомени, периодичен печат, нормативни актове, както 
и достиженията на българската историческа наука чрез публикуваните 
изследвания, най-вече от последните три десетилетия. Н. Минчева е 
използвала и някои обобщаващи изследвания на чужди автори върху 
„комунистическата система“ и тоталитарната държава. Всичко това ѝ 
позволява да изгради разказа си за промените в Силистра и региона въз 
основа на богат материал, а оттам – убедително да докаже с документи 
всяко едно свое твърдение.

Регионалните истории имат ролята и значението не само за позна-
ването на процесите от местен характер – те са отражение на цялостно-
то развитие на държавността, но вече пречупено през свидетелствата от 
местен характер, а дори и чрез представяне на микроисторията – отра-
жението на историческите процеси върху съдбите на малките групи и на 
отделните личности. Този подход създава „пълнокръвната история“ – не 
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само тази, която представя поредица от факти и събития, систематизи-
рани и анализирани с оглед на стремежа да бъдат направени изводи, 
определяни като мащабни, значими и т. н., но и историята, пропита с 
човешкия подход и моралните оценки, които няма как да не изпъкнат в 
текста, след като емпиричният материал, който е използван, изобилства 
от документи, касаещи съдбата на отделни хора, семейства и групи.

* * *
Книгата на Наталия Минчева се състои от шест глави, заключение, 

библиография и списък на използваните съкращения. В приложения е 
представен и богат снимков материал. Структурата на монографията 
следва в логическа последователност основните обществено-икономи-
чески промени, които трансформират местното стопанство, а чрез него 
и социалната структура в силистренския край, след като властта вече е 
концентрирана в ръцете на комунистическата партия. Едва ли е нужно 
да напомняме, че това е задължително условие, за да бъдат реализирани 
социалните експерименти, залегнали в идеологическата платформа на 
новата власт.

Първа глава е наименувана Градска икономика (7 – 51 стр.) и в 
нея в отделни параграфи са изследвани експроприацията на частната 
собственост, развитието на промишлеността и търговията в новите 
условия, мястото на земеделието в градската икономика. Н. Минчева 
представя в синтезиран вариант общите насоки на държавната поли-
тика в контекста на новата идеология и след това преминава към мер-
ките, взети от комунистическата власт в Силистра – първоначално за 
национализиране на индустриалните предприятия в града и околията, 
като е представен механизмът, чрез който това се случва и извърше-
ните нарушения, имащи характера на политически произвол. С много 
конкретни данни, почерпени от страниците на архивните документи, 
авторът представя детайлната картина на процеса на национализация. 
Отделено е място на всяко промишлено предприятие, дадени са сведе-
ния за неговия персонал (администрация и работници), за финансовия 
му баланс и за заплатите на трудещите се, за участието му в изпълне-
нието на производствените планове и т. н. Въобще, представена е богата 
документална информация, почерпана от ДА – Силистра, която би била 
полезна на изследователите на трансформирането на частната в дър-
жавно-планова икономика.

В параграфа, посветен на развитието на търговията, авторът пред-
ставя интересни данни за новата организация на търговията на дребно 
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и констатираните към 1955 г. слабости, свързани най-вече със замяна-
та на частната конкуренция от командно-административния подход в 
търговската дейност довел до дефицит, липса на регулярно снабдяване, 
злоупотреби и нарушения при производството и разпределението на 
стоките и др. Властта обаче не успява да се справи със съществуващите 
проблеми, защото в основата си те са системни и неизменно свързани с 
идеологията на управлението. Взетите мерки са палиативни. Обобще-
нието, което прави Н. Минчева звучи убедително, макар и представено 
с тъмни краски, т. е. със „силни“ термини, което би могло да предизвика 
възражения у някои носталгично настроени читатели: Планираното от 
държавата създаване на социалистическа търговия завършва с пълен 
крах. Безпринципното основаване и ръководене на търговски органи-
зации: на едро, на дребно, на РКС [Районен кооперативен съюз – бел. 
С. М.] с всестранки и честото им реорганизиране поради стопански 
неудачи и финансови загуби довежда търговската мрежа да е с празни 
магазини. От всичко това страда обществото, но и държавата, за-
щото тя поема загубите на търговските организации (с. 44).

Много интересен е следващият параграф, в който се разглежда 
функционирането на градското ТКЗС, обединяващо първоначално 
(към 1947 г.) 142 домакинства. За да се съживи икономически и да 
„служи за образец“ (с. 45), то получава от БНБ – Силистра кредит от  
1 000 000 лв. Напълно обосновано този кредит може да се определи като 
идеологически или пропаганден и много добре илюстрира политиката 
„на витрината“, т. е. създаването на образцови стопанства по подобие 
на Потьомкиновите села при Екатерина Велика, които имат основно 
пропагандна функция, но и показват начина на мислене и действие на 
„новия елит“. Последното, разбира се, е преекспониране от моя страна 
на ролята, възлагана на градското ТКЗС дори и в регионален план, но 
пък резултатът е показателен и достатъчно детайлно е представен на 
страниците на монографията: в резюме, в нито една стопанска сфера не 
е достигнат очаквания резултат. Все пак Н. Минчева отчита и мястото 
му в цялостното стопанско развитие на града, като посочва както от-
рицателната, така и положителната му роля: Анализът на използвания 
изворов материал недвусмислено показва, че през периода 1948 – 1958 г. 
градското ТКЗС осигурява поминък на много жители на Силистра, 
като броят на пряко ангажираните в различните му отрасли достига 
500 работници. Цифрата е твърде голяма за селскостопанско пред-
приятие, от което може да се съди, че в него се развива екстензивен 
работен процес. Не случайно е и твърде ниското възнаграждение 
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(трудодена) на членовете на ТКЗС. В случая има и идеологически еле-
мент – да се осигури работа на градските безработни хора (с. 49).

Втора глава: Селско стопанство (52 – 108 стр.) представя на 
читателя процеса на масовизация на ТКЗС и паралелното протичане 
на ликвидацията на частната собственост, а след това е изследвана 
цялостната история на местните Трудово-кооперативни земеделски 
стопанства, чак до окрупняването им. Отново разказът започна с иде-
ологическите и политическите основи на масовизирането на ТКЗС, 
преминава през националните актове, за да достигне до детайлното 
и документално уплътнено представяне на процеса в регионален ма-
щаб. Особено място е отделено на държавно регламентираните дос-
тавки на зърнени храни и предприетите екстремни мерки те да бъдат 
осигурени. Авторът се спира и на действията на изпратените в селата 
агитатори, на лъжите, заплахите и произволите, които те прилагат в 
процеса на колективизация. Това води до съпротива сред отделни се-
ляни, като тези изолирани актове, както и последвалия опит за масов 
отказ от ТКЗС са представени от Н. Минчева, доколкото в архивите са 
запазени сведения за подобна съпротива. Видно е, че подобни свиде-
телства има; има и реакция на централните и местни власти, като от 
София е изпратен Георги Сарджев, който естествено констатира, че 
Околийският комитет на БКП не е провеждал правилно правителстве-
ната и партийната политика по отношение на основаването на ТКЗС  
(с. 67). Въобще, доста страници са отделени на развитието на Трудово-
кооперативните земеделски стопанства през следващите години, което 
е методологически правилно и исторически логично, предвид мястото 
им в социалните отношения и в стопанството на страната в края на 
40-те и през 50-те години на миналия век. Зад огромното количество 
конкретни цифри, представени на страниците на монографията, се крие 
обликът на едно общество и на една система на земеползване, в по-общ 
план – на новата стопанска организация, която оказва огромно влияние 
върху социалната структура на българското общество вече почти един 
век. Като че ли Н. Минчева би могла по-обстойно и по-смело да анали-
зира въз основата на многобройните факти, които е издирила и описала, 
значението на промените, които се случват в българското село през този 
период.

В самостоятелна глава е изследвано Строителството на жп ли-
нията „Самуил – Силистра“: икономически и социални измерения 
(1946 – 1952) (109 – 149 стр.). Това въобще не е случайно както поради 
ролята, която железопътната линия има за развитието на Силистрен-
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ския край, така и поради обстоятелството, че строежът ѝ е показателен 
в голяма степен за отношенията власт – общество в „комунистическа“ 
България, включително и за връщането в практиката на „феодални“ 
анахронизми като ангарията под формата на задължителни трудодни 
(Населението на отделните общини е задължено…да отработва 
ежегодно по 10 дни до окончателното завършване на строежа (с. 
111 – 112) и на извънредните данъци (Целият жп облог на селата в пари 
се разпределя прогресивно в зависимост от общия доход, имотното 
състояние, материалното положение и работоспособността на всяко 
домакинство (с. 118). Представянето на много нормативни актове и ко-
респонденция между централните и местните власти, свързани с желе-
зопътното строителство и съпътстващата го организация са поредното 
достойнство на монографията, защото не само представят механизма на 
функциониране на новата държава, но и доказват нейния тоталитарен 
характер (с неминуемата условност на това определение).

Четвърта глава е озаглавена Социален профил на Силистрен-
ското общество (150 – 196 стр.), като обект на изследване в нея е 
процесът на намаляване на дела на частната собственост, в т.ч. и на 
занаятчиите, които не са обхванати от казионните Трудово-произво-
дителни кооперации. Разгледано е рестриктивното законодателство, 
имащо за цел да ограничи възможността онези представители на за-
наятчийското съсловие, които не желаят да се включат в ТПК, за да 
практикуват своята професия. Авторът разглежда състоянието и на 
традиционните за силистренския край лозарство, пчеларство и др. В 
своята цялост тази глава логически продължава разказа, започнат в 
предходните. Наталия Минчева дава възможно най-детайлна информа-
ция за държавния сектор в стопанството, за доходите на населението и 
за жизнения стандарт, който е на границата на недоимъка и мизерното 
съществование. Факторите за това са обективни, свързани с климата 
и лошата реколта, и субективни – политиката на държавата, която е 
доминирана от идеологията и несъобразена с икономическата логика. 
Не случайно са представени редица примери, свидетелстващи за ко-
лапса в народното стопанство – намаляване на обработваемата земя 
и на добитъка, рязкото увеличаване на данъчната тежест, резкия спад 
на добивите и укриването на част от тях, плановите държавни достав-
ки, които не са съобразени със стопанската конюнктура и т. н. Именно 
политиката по отношение на селото има като резултат установяването 
на част от селското население в града и възникналата в следствие на 
това жилищна криза. Тази връзка е ясно представена от автора, като 
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акцент в следващата част на изследването са мерките, предприети за 
ограничаването ѝ.

Много интересни данни са представени и за заемите за развитие 
на народното стопанство, за трудовата повинност, за злоупотребите с 
власт, съпътстващи всяка обществена трансформация.

Пета глава: Власт и общество (197 – 289 стр.) може да бъде 
определена като централна в повествованието. Наименованието на 
монографията, историческата логика, предполагаща, че в нея ще бъдат 
разгледани базисни проблеми, свързани с трансформацията на общест-
вената структура и с механизма на взаимодействие на местните власти 
със силистренското общество, а и обемът на главата предполагат и дори 
изискват това да е така. В първия параграф авторът проследява разкола 
в Околийския комитет на БКП – Силистра и борбата за власт. Следва 
представянето на репресиите в града и неговата околност, мястото на 
силистренските жени и на младото поколение в политиката на партията 
и на местните власти, а последните два параграфа са посветени на отно-
шението на новата власт към православието и православната общност, 
както и към мюсюлманското население.

Запознаването със структурата на тази глава дава заявка, че Н. Мин-
чева ще изнесе много интересни факти, но като че ли липсва параграф 
(в главата, а и в цялата книга), който теоретично да представи модели и 
механизми на взаимодействие или поне да изследва характеристиките 
на тоталитарната държава. В логиката на цялостния разказ, който ни 
представя монографията, един подобен параграф би бил полезен, най-
малкото, за да запознае читателя с авторовата интерпретация на толкова 
детайлно обсъждани и противоречиво интерпретирани проблеми. Това 
обаче е възможен подход: за едно регионално изследване той нито е на-
ложителен, нито липсата му би накърнила структурната цялост на моно-
графията. Вероятно за това авторът е избрал да представи по друг начин 
своята визия за тоталитарния характер на държавата – като я вплете на 
различни места в текста. Именно в тази глава откриваме достатъчно на 
брой пасажи, които представят авторовото виждане относно модела на 
тоталитарна държава, наложен в България – не систематизирано, без да 
се влиза в дискусии, но вероятно почерпано от собствения опит след 
запознаване с документите. Например в параграф 2, където авторът 
определя режима като тоталитарен от класически тип (с. 215) и при 
който наложената обществено-политическа система има една един-
ствена цел – обществото да бъде погълнато от държавата (с. 217). 
Или: Тоталитарната комунистическа система успява да впримчи в 
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себе си по-голямата част от българското население. Всеки член на об-
ществото се налага да живее двойствен живот: навън да казва едно, 
а в частния си живот – друго. Тази добре прокарана и организирана 
лъжа изпълнява ролята си. Тя парира опитите/стремежа на отделни 
групи от населението да организират форми на гражданско общество 
извън партията. Всеки човек е длъжен да вижда това, което не съ-
ществува и да твърди обратното на това, което виждат очите му (с. 
221). Звучи като антиутопия, нали? В обобщението Н. Минчева все пак 
систематизира изводите си:

Характерните белези на наложеното от комунистическия ре-
жим държавно управление през периода 1948 – 1958 г. са: а) концен-
трация на политическата и икономическата власт, и на средствата 
за насилие в ръцете на една партия, наречена „марксистко-ленинска“; 
б) тази партия (БКП) социологически е окачествена като една при-
вилегирована нова класа; в) тази партия налага пълен контрол в дър-
жаната; г) държавата от своя страна е ограничила суверенитета 
си, изпълнявайки наредбите на партията (с. 227 – 228). Дори да не се 
съгласим напълно или частично с това обобщение за характера на тота-
литарния режим, трябва да поздравим автора, че прави опит за такова, 
дори само въз основа на конкретния случай, който е изследвал (в двете 
свои монографии) – Силистра и региона между 1944 и 1958 г. Освен 
това Н. Минчева не декларира амбициозни цели, особено теоретически 
такива, поради което можем да приемем обобщението ѝ като резултат 
от собствения изследователски опит.

Целта на изследването не е да дискутира задочно върху характе-
ристиките на държавата; не е също така и да определя параметрите на 
тоталитаризма, а да представи изворовата информация, богата по своето 
съдържание, която сама по себе си свидетелства за властта и общество-
то, за тяхното взаимодействие и противопоставяне.

Текстът и в тази глава оправдава очакванията. На базата на мно-
го документи авторът представя историята на налагането на БРП (к) 
във властта, вътрешнопартийните борби, особено след процеса срещу 
Трайчо Костов през 1949 г., които в крайна сметка са борби за власт 
между отделни личности и групи в комунистическата партия. Място е 
отделено и на съпротивата на българското общество срещу налагане-
то на тоталитарния режим (активна и скрита, пасивна, индивидуална 
и колективна) – една тема, на която българската историография все 
още дължи много, въпреки усилията в последните години да се хвърли 
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светлина върху нея. Това е съпътствано с демагогията в полза на новата 
власт, на новото общество, в която стремежът към промяна на всяка 
цена и очакването на светлото бъдеще са основни лайтмотиви. В под-
крепа на това твърдение е и информацията в параграфите, посветени на 
мястото на жените и на младото поколение в партийната пропаганда, в 
която реториката доминира над прагматизма.

Параграфът, посветен на Силистренската духовна околия от 
Православната църква на България в политиката на БКП представя 
достатъчно изследван проблем, особено що се касае за ниво национал-
на политика. Приносите и тук на Н. Минчева са видими. Въз основа на 
богат документален материал е представена атеистичната политика на 
партията и репресиите срещу православната Църква и нейните местни 
представители. В следващия параграф е изследвана политиката на власт-
та по отношение на мюсюлманското население, най-вече опита ѝ то да 
бъде приобщено към комунистическата държава и нейната идеология. 
Това е труден процес, възпрепятстван от религиозността, образовател-
ното равнище и затвореността на тази общност, която е разглеждана като 
монолитна, без да се отчитат конфесионалните и етнически специфики. 
Политиката на държавата обаче е такава – Центърът често не вниква в 
детайлите, касаещи Периферията. Акцент в изследването е поставен и 
върху политиката за намирането на работни места за местните мюсюл-
мани, което е функция от стремежа за интегрирането им в обществения 
живот. Не е пропусната и промяната на политиката към мюсюлманската 
общност след идването на власт на Тодор Живков, която се извършва в 
края на изследвания период.

Шеста глава е Образование и култура (290 – 351 стр.). Разгле-
дана е промяната на образователната политика и въвеждането на ново 
образование „по съветски образец“, което се извършва в края на 40-те 
и в началото на 50-те години на ХХ век. Трудното начало на „модерни-
зирането“ и „масовизирането“ на образованието е функция на кризата 
в България, която е резултат от стопанските експерименти след 1948 г. 
Изграждането на училищна мрежа не върви с предвижданите темпове; 
единствено процесът на идеологизация е бърз, като той се съпътства 
с частична промяна в учителския състав. Н. Минчева и тук проявява 
своята скрупульозност като изследовател – издирила е и публикувала 
на страниците на книгата много факти, свързани с образователната 
политика и разширяването на училищната мрежа, включително и с 
проблемите, съпътстващи този процес. Във втората част на главата е 
представена политиката в областта на културата и най-вече – стремежът 
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за нейното масовизиране и идеологическо моделиране. Читалищата и 
читалищната дейност, кината и филмовата продукция, прожектирана в 
тях, развитието на Силистренския музей и археологическите проучва-
ния, самодейността и създаването на групи по интереси, фотографията 
и печатното дело – всичко това е включено в текста на този параграф.

Заключението (352 – 359 стр.) в синтезиран вид обобщава резул-
татите от изследването, като ще приведа за пример само един пасаж 
от него: Чрез марксистко-ленинското учение и използвайки инсти-
туционални средства, режимът се стреми по насилствен начин да 
осъществи единство между индивида и обществото. В наложените 
нови обществени условия се отрича възможността за индивидуално 
съществуване. Всеки гражданин е задължен да се впише в изгражда-
щото се социалистическо общество, на което се приписва единна воля 
и един стремеж. Ако това не се случи, личността бива преследвана 
и дори унищожавана. Така правото на личността става право на 
комунистическата държава да притежава човека. Одържавяват се 
историческата (колективната) памет, моралното съзнание, наука-
та, просветата, изкуството и пр. (с. 357). В смисъла на заглавието 
на монографията, авторът достига до обобщението за доминирането на 
властта над обществото; тя го моделира идеологически, идеологията е 
пренесена буквално във всички обществени сфери, като изтласква на 
заден план рационализма, а за плурализъм въобще не би могло да се 
говори, извън тесния кръг на партийни дискусии и доколкото идеоло-
гическата рамка има също така ограничителна роля. Индивидуализмът 
е заменен от колективизма – тази непрестанна идейна битка, започнала 
още от Просвещението и преминала като „червена нишка“ през цяла-
та модерна история на човечеството. Но се връщам към един въпрос, 
който зададох по-горе: необходимо ли е да разглеждаме системата като 
антиутопия, в нейния изчистен идеален вариант? Тоталитарната дър-
жава също има своите протуберанси – ту избухва с пълна сила, ту се 
смекчава, за да даде глътка въздух на индивида и обществото. Все пак 
считам, че книгата на младата колежка Наталия Минчева, написана вър-
ху огромно количество емпиричен материал, е прекрасно свидетелство, 
че историята може да бъде написана скрупольозно при представянето 
на фактите и въпреки това увлекателно; да учи и да бъде морален корек-
тив; да възстановява фактите, извличайки ги от пожълтелите страници 
на документите и реконструирайки ги в жива картина на една действи-
телност, за която по принцип казваме, че сме я изгубили, но в нея и чрез 
нея можем да преоткрием себе си.
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След всички положителни думи, които написах за монографията 
на Н. Минчева и които не са пресилени по мое скромно мнение, защото 
зад тях стои упоритият и професионален труд на един млад изследова-
тел, все пак е необяснимо защо в началото на изследването не е обо-
собен увод или предговор, какъвто стандарт съществува в българската 
историография.
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ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„СВЕТЪТ НА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ ХХ ВЕК“, 

ДИМИТРОВГРАД, 17 И 18 ЮНИ 2021 Г.
Росица Ангелова, Недялка Тодорова

THIRD NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  
 “THE WORLD OF THE BULGARIAN IN THE 
TWENTIETH CENTURY”, DIMITROVGRAD,  

JUNE 17 – 18, 2021
Rositsa Angelova, Nedyalka Todorova

Димитровград и Димитровградската общественост през 2021 г. 
имат много поводи за гордост. Един от тях е тържественото отбелязване 
на 70-годишнината от създаването на първия музей в града. По думите 
на временно изпълняващата длъжността директор Антоанета Станчева 
„Исторически музей – Димитровград е феномен в музейната карта на 
България като първия в страната музей за съвременна история. Днес 
той е единна действаща структура от отдели и обекти: „Археология“, 
„Етнография“, „Нова и най-нова история“, Художествена галерия 
„Петко Чурчулиев“, Дом-музей „Пеньо Пенев“, „Ретро апартамент“ и 
Светилище на нимфите и Афродита“ в с. Каснаково. В тях се съхра-
няват над 47 000 движими културни ценности от периода на неолита 
до съвременността“.1 За годишнината музеят издава албум „70 години 
музейно дело в Димитровград“, инициира и редица събития за нейното 
популяризиране – изложби, творчески срещи и презентации. Безспорно 
най-значимо събитие е Третата национална научна конференция 
„Светът на българина през ХХ век“. Научен ръководител на проявата 
бе проф. д.и.н. Милко Палангурски, преподавател по Нова българска 
история и заместник-ректор по научната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил 

1 70 години музейно дело. Димитровград, 2021 (70 godini muzeyno delo.
Dimitrovgrad, 2021).
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и Методий“.2 В работата на научния форум взеха участие 45 участни-
ци – историци, археолози, етнолози и културолози от ШУ „Епископ 
Константин Преславски“, ВТУ, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН и 
музейни специалисти от цялата страна.

Научният форум започна с приветствие към гостите и участниците 
от временно изпълняващата длъжността директор Антоанета Станчева, 
кмета на Община Димитровград Иво Димов. В своето встъпително сло-
во „Българският двадесети век“ към участниците проф. Палангурски 
подчерта, че „Сто от общо 1340 години са едва 7.46 % от времето, когато 
на политическата карта на Европа се намира името на България. Но не-
съмнено, случилото се в този век, или по-точно онова, което знаем като 
количество факти за своята история със сигурност е повече от всичко, 
което ни е известно за предходните дванадесет века. Това е векът, за 
който имаме ясна представа за израстването и развитието на държавата 
и обществените структури, личностните промени, семейните и общест-
вени взаимоотношения, самоуправлението и постоянното ограничение 
на гражданите, образователен профил на всички групи, икономически 
ръст и перманентни стопански кризи, социални експерименти, демо-
графски взрив и срив, опити за културна промяна, нова социална стра-
тификация и т. н.

Векът, в който всичко започна в мажорно настроение, за да пре-
мине в граждански конфликт, на фона на постоянния опит за решаване 
на националния въпрос. Векът на загубените войни – страната не успя 
да спечели нито един горещ или студент конфликт, но успя все пак да 
запази и дори минимално да разшири своята територия, да бъде в кон-
фликт с всички свои съседи и велики сили. Векът на безкрайните иде-
ологически лутания, за да се върнем отново в последното десетилетие 
към онова, което ни направи модерна нация – конституционните права 
и свободи и нова надежда за успешна трансформация и връщане към 
лоното на европейската култура и цивилизация.“

Първото заседание на конференцията бе председателствано от 
проф. д.и.н М. Палангурски. Даниела Димитрова от Национален 
парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, представи научно съобщение на тема 
„Всенародно отпразнуване на 30-годишнината от подписването на 
Санстефанския мирен договор и освобождението на България“. В 
него тя сподели, че на 19 февруари 1878 г. е подписан Санстефанския 
мирен договор, който слага край на Руско-турската война 1877 – 1878 г. 

2 https://www.uni-vt.bg/bul/staffinfo.aspx?u=6&zid=1&ppage=24.
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и възобновява българската държавност. Последвалият след няколко 
месеца Берлински конгрес ревизира клаузите на договора, разпокъсва 
българските земи и окончателно определя статуквото на Балканите. 
През годините напред „Санстефанска България“ се превръща в символ 
на национално единение и основен национален идеал за българите, а 
датата 19 февруари се чества като ден на свободата. Традицията на праз-
ника се е доказала през годините с организирането на различни по своя 
характер тържества и събития. През 1908 г., в чест на 30-годишнината 
от подписването на Санстефанския мир е организирано всенародно 
юбилейно тържество, което обхваща цялата страна.

Проф. д-р Росица Ангелова от ШУ „Епископ Константин Прес-
лавски“ говори на тема „Цариград в битието на шуменската фами-
лия Димитриеви“. В историческия наратив тя представи заможната и 
влиятелна шуменска фамилия Димитриеви през призмата на съдбата на 
децата им. Родът се свързва с решението на със стопански просперира-
щия хаджи Димитраки да се сроди с авторитетния хаджи Сава, вземай-
ки за жена дъщеря му Елена. Синът Панайот Димитриев има четири 
деца, които ще наследят не само богатството, но и жаждата за наука. 
Според родословието в семейството растат две дъщери (Мария, Еленка) 
и двама сина (Илия и Панко). Еленка е първата дипломирана българка 
в Американския девически колеж. Мария става съпруга на д-р Андрей 
Парушев, депутат в Учредителното събрание и ІІ ВНС, читалищен деец, 
завършил медицина в Букурещ, специализирал в Италия и Франция. 
Синовете Илия и Панко завършват Робърт колеж, като ген. Илия Ди-
митриев става първият български военен аташе в Белград, инициатор 
за създаването на вестник „Военни известия“. Високото образование и 
възпитание сродява фамилията с интересни личности и се превръща в 
част от българския следосвобожденски елит.

Интерес предизвика материалът на Грозделина Георгиева от 
Регионален етнографски музей – Пловдив „Причини за възникване 
движението на Бялото Братство“. Според нея формирането на дви-
жението на Бялото Братство неслучайно е на прага на новия ХХ век. 
Изминали са само 20 години след Освобождението и в новоосвобо-
дената ни страна кипят бурни политически страсти, и икономически 
промени, които са добри за едни и недотам изгодни за други. Градът и 
урбанистичното мислене навлизат навсякъде и променят както външния 
вид, така и начина на живот на хората. Това е епоха на нови търсения 
и изисквания на обществото, която налага бърза трансформация на но-
вия градски човек и съизмерването му с европееца, за да бъде приет в 
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неговия свят. Този преход води до лутане и объркване на хората, което 
е една добра предпоставка за възникване и съществуване на различни 
философски учения, каквото е и учението на Петър Дънов.

Даниела Димкова от РЕМО ЕТЪР говори на тема „По въпроса 
за женската идентичност и зараждането на еманципаторски идеи в 
българското общество през втората половина на XIX – началото на 
XX век“. Тя проследи основните пътища, по които се зараждат идеи-
те за женската еманципация, както и начините за тяхното реализация. 
Факт е, сподели Д. Димова, че българското общество през XIX век е 
традиционно патриархално и доминирано от мъже. Жената съществува 
в и чрез семейството, изпълнявайки ролята на майка и домакиня. Дали 
обаче ролята на домакиня-къщовница е единственото възможно и кон-
стантно положение на жената през XIX и началото на XX век? Този въ-
прос започва да вълнува част от българските възрожденски интелигенти 
още в средата на по-миналия век. Тогава се създават и първите първона-
чални светски девически училища, които „отварят“ пътя на жените към 
тяхната еманципация, защото именно образованието е предусловие за 
издигане на българките на едно по-широко, надсемейно ниво. Темата 
за образованието вълнува „еманципираните“ българки, произхожда-
щи от градските среди, които стават организатори на първите женски 
благотворителни и образователни организации. Анна Карима, Санда 
Йовчева, Мария Джидрова, Кина Конова, Юлия Малинова, Екатерина 
Каравелова, Димитрана Иванова, Жени (Дженда) Божилова-Патева са 
известни имена, свързани с дейността на Българския женски съюз, кой-
то в началото на XX век се ражда като реакция срещу ограниченията, 
наложени на жените по отношение на образованието в края на 90-те 
години на XIX век. Една част от тези дами споделят феминистките си 
възгледи на страниците на печатния орган на БЖС – в. „Женски глас“, 
други използват за трибуна новопоявилите се „домакински“ списания.

Кои са обаче основните причини, които карат жената да напусне 
„семейното огнище, жертвайки своя нормален женски жребий“? Димо-
ва надниква с любопитство в периодичния печат от началото на XX век, 
за да получи отговор на този въпрос. Започналият през Възраждането 
преход от традиционно към модерно общество има много измерения. 
Този преход е бавен процес, който се проявява като тенденция главно 
в градовете. Именно там, сред представителите на интелигенцията за 
първи път.

Представителката на Националния музей на образованието в 
Габрово Галя Кръстева представи материал на тема „Поощрения и 
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наказания в образователната система след 1944 до 80-те год. на 
ХХ в.“. Според нея наказанието като форма на възпитание в училища-
та съществува от векове. Още в килийното образование са използвани 
различни наказания в зависимост от провиненията на учениците. А 
добрите прояви са поощрявани, израз на позитивна форма за влияние 
върху ученика, с цел да се мотивира. След 9 септември 1944 г., устано-
вявайки се на власт новото правителство, си поставя редица цели, една 
от които обхваща е образователната система. Започва изключително 
силно да въздейства идеологически и една от първостепенните зада-
чи, на които залага е възпитанието на децата. В темата ще се обърне 
внимание върху някои поощрения и наказания, както и причините за 
тяхното прилагане за периода от 1944 г. до 80-те год. на ХХ в. Използ-
ваните документи са част от богатия фонд на Национален музей на 
образованието-Габрово. Затова ще се ограничим до тези видове поощ-
рения и наказания, които наличната документация позволява да бъдат 
разгледани. Част от материалите откриваме в правилниците, които из-
лизат от държавни издателства. Друга информация за съществуването 
им намираме в училищни, околийски материали като писма, доклади, 
протоколи, главни класни книги, характеристики и лични досиета на 
ученици, бележници и др. Във всички тях, като основни видове на-
казания фигурират бележка; мъмрене пред класа, пред родителите 
от учителя или директора, пред педагогическия съвет; преместване в 
друга паралелка, в друго училище за определено време или завинаги 
изключване от училище. А като поощрения – устна похвала от учителя, 
класния ръководител, директора пред класа, пред училищния колектив 
или пред родителите; писмена похвала; материална награда като книги 
или други предмети; похвална грамота; златен или сребърен медал (за 
зрелостниците), отличителен знак. Развитието и усъвършенстването на 
образователната система през годините неизменно води до промени в 
поощрителните и наказателните мерки, както и до тяхното представя-
не. В източниците, с които разполагаме те фигурират по параграфи и 
са буквено обозначени, доближават се до законов документ. Наличните 
материали ни дават сведение за едни от най-леките наказания като 
мъмрене и намаляване на поведението, които често присъстват в учи-
лищата през обхванатия период. А като най-тежки наказания се явяват 
различните варианти при изключване от училище. Но все пак това се 
прилага като крайна мярка, при най-сериозно нарушаване на дисци-
плината от учениците (хулиганство, тежко оскърбление на учителя, 
груби нарушения на „Правилата на учениците и др.). Поощренията и 
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наказанията засягат не само училищния периметър, но и извънучилищ-
ната дейност и територия на учениците.

Второто заседание на научната конференция под надслов „Българ-
ското общество през ХХ век“ бе председателствано от проф. дин Бисер 
Георгиев от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Началото постави 
главен асистент д-р Камен Дончев от Институт за етнология и фол-
клористика с Етнографски музей към Българска академия на науките 
(ИЕФЕМ – БАН). В доклада си „Обичайни форми и начини на дого-
варяне в периода от Освобождението до средата на ХХ век в Севе-
розападна България и Родопите. (Два характерни планински реги-
она)“ той разкри формите и начините на договаряне според обичайното 
право в планинските части на Северозападна България и в Родопите 
в тяхната динамика през периода от края на XIX до средата на XX в. 
Изследването си той основава предимно на теренни материали, събрани 
в двата планински региона през 80-те години на ХХ век. Проследяват се 
промените, настъпили в тези сфери на обичайното договорно право под 
влияние на развитието на новите социално-икономически отношения, 
основани на пазарната икономика.

„Първите седем. Зараждане и развитие на Юношески ту-
ристически съюз в България (1911 – 1921)“ бе озаглавено научното 
съобщение на д-р Димитър Петров от Регионален исторически музей 
гр. Плевен. Понякога исторически събития, които оставят значим от-
печатък в нашето минало не са плод на целенасочено дело, а на благо-
приятно стечение на обстоятелствата. Такъв е случаят и с изграждането 
на Юношески туристически съюз в България. В началото на XX в. 
новоизградената организация на българските туристи за кратко време 
придобива популярност в цялата страна. Тя обединява желаещите да 
упражняват туристическа дейност, но вратите ѝ не са така широко отво-
рени за подрастващите. По това време чисто младежки организации в 
България няма. Някои дружества като въздържателното, есперантисти-
те или юнашкото приемат младежи в редиците си, но те не се ползват с 
никакви права. Всичко това подтиква група младежи от град Русе през 
1911 г. да положат основите на една нова, самостоятелна и чисто юно-
шеска организация, нямаща аналог в Европа. Организация, която във 
времето на своето съществуване изиграва изключително важна роля за 
развитието и възпитанието на подрастващото поколение.

В изложението си д-р Д. Петров разглежда създаването и утвърж-
даването на Юношески туристически съюз в България в неговите първи 
години. Това са години на съзряване и укрепване, в които юношите ту-
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ристи успяват да изградят един мощен съюз, който заема своето достой-
но място сред обществените организации в България в периода между 
двете световни войни.

„Гимнастическо дружество „Тракийски юнак“ – Ямбол 
(1900 – 1945) – здраве, сила, патриотизъм“ бе темата на научния мате-
риал на Мария Иванова от Регионален исторически музей3 – гр. Ям-
бол. Според М. Иванова телесното, духовното и нравствено развитие на 
българите в края на XIX и началото на XX в. намира израз в създаването 
на гимнастически дружества с различни наименования, но обединени 
под девиза „Здрави и силни – дружно за Отечеството“.

На 18 януари 1900 г. в Ямбол е основано гимнастическо дружество 
„Тракийски юнак“, което си поставя за цели: поддържане на юнашки 
дух и взаимност; уреждане на игрище; построяване на гимнастически 
салон в града. Членовете му развиват разнообразна спортна дейност, 
съобразена с възраст и пол. Заедно с гимнастически упражнения под 
ръководството на главатар практикуват боксови упражнения, езда, плу-
ване. Наред със всичко изброено организацията осъществява и богат 
културен живот – излети, сказки, беседи, вечеринки. Дружеството има 
свое знаме, герб, който изобразява спортист на успоредка, униформа и 
химн. Важно място заемат юнашките събори, които продължават 3 – 4 
дни. Гимнастическото дружество често организира своя продукция, 
която представя пред публика по предварително изготвена програма.

През 1945 г. „Тракийски юнак“, като част от съюза „Юнак“ под 
натиска на правителството, е принуден да се обедини с Българската 
народна спортна федерация. Поставено е началото на претопяването на 
организация съчетала дисциплина, спорт, народни традиции и любов 
към Родината.

На „Професионалното образование в Стара Загора през пър-
вата половина на ХХ век“ бе посветен материала на Райна Антонова 
от РИМ – гр. Стара Загора. През първата половина на ХХ в. в Стара 
Загора се създават няколко училища, които дават не само професио-
нални умения. Те са със статут на гимназии и в тях се изучава широк 
кръг предмети. Училищните ръководства се грижат и за духовното и 
физичес ко израстване на своите ученици. Преподава се музика, изобра-
зително изкуство, френски език и др.

Най-авторитетното професионално училище е Търговската гимна-
зия, открита през 1921 г. по инициатива на министър Стоян Омарчевски.

3 За краткост РИМ.
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Тя подготвя счетоводители и деловодители, работещи в цялата 
област. През 1937 год. получава името „Княз Симеон Търновски“.

През септември 1922 г. се открива Стопанско ръкоделно училище 
„Мария Луиза“, което обучава момичета в изработване на мъжки и дам-
ски дрехи. През лятото училището организира и Висш специален курс 
за учителки по ръкоделие в гимназиите и прогимназиите.

Момичета от Стара Загора и областта се обучават и в Девическото 
стопанско училище на дружество „Пробуда“. В него те получат специ-
ално образование, което им дава възможност „да изкарват прехраната 
си, разширят своята умствена подготовка и общата си култура“.

На 18 ноември 1943 г. по инициатива на Министерството на об-
ществените сгради, пътища и благоустройство е открито Държавно 
средно техническо училище „Георги Бенковски“, едно от първите в 
Южна България. От него излизат високо квалифицирани строителни 
техници и землемери. През 1944 г. учителският колектив се попълва с 
преподаватели, идващи от закритото Техническо училище в град Ксан-
ти. Това са само част от професионалните училища, съществували в 
Стара Загора до средата на ХХ в. и дали знания и умения на стотици 
младежи.

За „Политическият живот в Шумен през 30-те години на ХХ 
век“ говори проф. д.и.н. Бисер Георгиев. Според него Шумен е един от 
големите български градове с наличие на стабилна икономика и голям 
гарнизон. Политическият живот в града и региона оказва съществено 
влияние на всички центрове в Североизточна България, особено през 
30-те години на ХХ век, когато Южна Добруджа е част от Румъния. 
Условно той може да бъде разделен на два големи етапа. Първият от тях 
обхваща времето на партийното управление (1931 – 1934 г.), а вторият – 
след 19 май 1934 г. – на авторитарната власт.

Световната икономическа криза, започнала през есента на 1929 г., 
застига България в началото на 30-те години. Тя намалява силно и без 
това снижения престиж на сговористите в Шумен. В резултат, в про-
ведените през 1931 г. парламентарни избори, шуменци без колебание 
дават гласовете си за Народния блок. Последният, в лицето на местната 
власт, прави всичко възможно да намали отрицателните последици от 
стопанската криза, а политическият живот е разнообразен, но се разви-
ва сравнително спокойно.

Силовото събаряне на Блока от власт, отмяната на Конституцията 
и забраната на политическите партии създава коренно различна ситуа-
ция. Първоначално част от шуменци се поддават на пропагандата срещу 
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„подкупните политици“, но много скоро на обществеността стават ясни 
скритите мотиви на звенарите. Силовото задържане на властта с помо-
щта на армията е неприемливо за обикновените хора и затова се полагат 
усилия да се прибере войската в казармите и да се отдалечат офицерите 
от политиката.

По време на установяването на авторитарния режим шуменци 
свикват постепенно с новите условия. В някои отношения новата ад-
министрация се справя добре със задачите си, но ограничаването на 
гражданските инициативи от всякакъв вид, освен свързаните с властта, 
настройват не малка част от гражданите опозиционно. Съпротивата им 
в повечето случаи е прикрита заради тежките санкции, които могат да 
последват.

В самия край на 30-те години липсата на възможности за поли-
тическа активност често се компенсира с патриотични, културни и 
стопански изяви. Повишават се и изискванията към местната власт по 
отношение на стопанската дейност.

Докторант Симеон Кулиш (ШУ „Еп. К. Преславски“) представи 
„Политико-просветна дейност на Отечествения фронт във Варна 
(1948 – 1952 г.)“. Целта на неговата разработка е представяне в най-ши-
рок план на политико-просветната дейност на Отечествения фронт във 
Варна в периода между II-ри и III-ти конгрес на организацията. Това е 
времето, когато ОФ се превръща от комбинация на политически партии 
в единна обществена организация. Посредством архивни документи, 
спомени и периодичен печат от времето, той описа направленията, в 
които ЕОПО-ОФ взема най-активно участие, формите и методите на ра-
бота, но също така и трудностите, пред които се изправя организацията 
в новите условия.

За „Хасково в края на ХХ в.“ презентира д-р Виолета Костова 
от РИМ – Хасково. В изложението си тя представи развитието на град 
Хасково в последните две десетилетия на миналия век. Акцентите бяха 
поставени върху най-важните аспекти в политическата, икономическа-
та и демографската характеристика на града в условията на реформите 
през 80-те години и във времето на радикални промени в политическата 
система и българското общество през 90-те години на ХХ в.

Третият панел „Българите през ХХ век“ бе с модератор гл. ас. д-р 
Данаил Петров от ШУ „Еп. К. Преславски“. Той постави началото с 
научно съобщение на тема „Преподавателска дейност на Анани Ява-
шов в Шумен и Варна в началото на XX век“. Анани Явашов е извес-
тен просветен деец, общественик и краевед. Родом е от гр. Разград. Той 
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е учител, инспектор, автор на учебници в природния цикъл от предмети. 
Работи на много места в страната: Разград, Шумен, Варна, Търново и на 
други места, като прави реформи с методите на обучение. Престоят му 
в Шумен е една година, а във Варна 7 години.

Интересен материал поднесе Милен Вълчев от РИМ – гр. Ха-
сково. Той бе посветен на „Баритонът Жельо Минчев – от Хасково 
до Виена“. Представен бе живота и дейността на един създателите на 
операта в България. Жельо Минчев е роден в Хасково, син на револю-
ционера и първи кмет на града Михаил Минчев. Той е и един от добрите 
оперни педагози в страната, а също така и в Австрия. Сред неговите 
ученици е първият български оперен певец, станал световно известен – 
Тодор Мазаров.

Д-р Ирина Витлянова от РИМ – гр. Шумен говори на тема „Шу-
менецът и европейската мода“. Тя разгледа промените, които настъп-
ват в облеклото на българския мъж, респективно и на шуменеца в края 
на ХІХ – началото на ХХ в. Налагането на новите европейски стандарти 
в облеклото представляват дълъг период на борба между традицията и 
новото, докато най-накрая европейската мода се превръща в еталон на 
цялата интелигенция. В мъжкия костюм навлизат нови, непознати до-
тогава аксесоари като шапка, бастун, чадър, ръкавици и часовник. Тези 
новости освен утилитарното си предназначение се явяват и белег за со-
циалното положение на техния притежател и атестат за интелигентност, 
поради което се възприемат бързо от шуменските граждани.

Докторант Стела Славчева (РИМ – Шумен) представи експозе, 
посветено на „Питейни заведения на шуменци от страниците на 
шуменските вестници – началото на ХХ – края на 30-те години на 
ХХ в.“. Авторката базира текста си на реклами и дописки в шуменската 
преса. Маркирани бяха наименования, местонахождения и съдържате-
ли, както и предлаганите от тях услуги. На базата на това се разкрива 
по-цялостна представа за функциониращите през посочения период 
питейни заведения. Всяко едно от тях прави опит да задоволи изисква-
нията и дори най-изтънчения вкус на своите клиенти.

„Заклех се!“ – спомени и трепети от войнишкия живот“ бе 
материалът на Надя Янкова и Магдалена Георгиева от Исторически 
музей – гр. Асеновград. Авторките представиха част от информацията, 
която са събрали след направено изследване, посветено на наборната 
военна служба. Целта им е да се погледне на казармата с методите 
на етнологията и да се откроят по-значимите моменти в опита, който 
войниците натрупват там, тъй като военната служба се е превърнала 
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в нарицателно за възмъжаване и е част от колективната памет на не 
едно поколения. Открояват се няколко ключови момента – получаване 
на повиквателно и изпращане, клетва, ежедневието като наборник – с 
трудни, но и забавни преживелици, уволнението и оценка за казармата 
от дистанцията на времето.

С интерес бе изслушан докладът на Румяна Денчева от Реги-
онален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ – гр. Габрово на тема 
„Уличните некролози – начини на употреба – ХХ, началото на ХХІ 
век“. Некрологът е част от градската култура. Достигнал до Бълга-
рия през Възраждането, той постепенно заема подобаващо място във 
вестниците, а по-късно – и на улиците. Уличният некролог е маркер за 
жалеещо семейство в града от непознати; медиатор между семейството 
на починалия и социума; единствен информационен канал за тъжното 
събитие, след забраната да се печатат некролози в пресата. Макар да 
не са изискуеми от православната църква и народната вяра, хартиените 
некролози вече са част от българската традиция и след кончината на 
човек близките му ги подготвят и залепват (това не важи за етническите 
групи на турци и цигани).

До средата на ХХ в. се спазват изискванията за писане на некролог, 
посочени в „Пространен писмовник“ (1897) на Х. Игнатиев. В следва-
щите четири десетилетия се забелязват промени в текста и оформление-
то, начина на отпечатване и контрол върху него. Отпадат изображенията 
на религиозни символи и текстове, заменени с петолъчки, но се спазват 
някои вярвания, свързани с поменалната обредност (липсва снимка на 
починалия до 40 ден от смъртта, некролозите следват помените и пр.).

В края на ХХ в. социално-политически промените съвпадат с 
навлизането на високите технологии и достъпността на много хора до 
компютърна техника. Това дава възможност всеки желаещ да създаде и 
разпространи некролог по свой дизайн и усмотрение. Безконтролността 
и злонамереността водят до появата на некролози за живи хора – за по-
дигравка, отмъщение или заплаха. Свидетели сме на некролози-протест, 
касаещи закрити ведомства, държавни и културни институции, спортни 
клубове, символи на държавността. Политическите некролози не са 
новост, но редни ли са спрямо реални политически опоненти? Пренеб-
режими са скръбните вести за домашни любимци, изхарчена заплата и 
градските улици, но е недопустима безнаказаността, вкл. юридическа, 
за фалшиви некролози, способни да преобърнат човешки съдби. Да, не-
крологът не е официален документ (по смисъла на закона) и не е длъжен 
да дава вярна информация, нито да се търси отговорност на създателя 
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му за лъжата. Но той е факт с масово и повсеместно разпространение, 
което го прави обществено значим фактор в отношенията човек-човек и 
човек-социум, мост между днешния ден и традициите.

Венцислава Крумова от РИМ – Перник говори по темата „Со-
циална политика и здравеопазване в Държавни мини „Перник“ 
през 20-те и 30-те години на ХХ век“. Според авторката след края 
на Първата световна война настъпват редица промени в обществения, 
икономическия и политическия живот в страната. България не остава 
незасегната от общите европейски тенденции... Елемент от новите 
обществено-икономически отношения е приемането на Закон за екс-
плоатацията на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мо-
шинско-Пернишката котловина през месец април 1925 г., чрез който се 
създава първото „държавно стопанство минно-техническо предприятие 
с автономно управление и отделна юридическа личност“.

Автономното управление на Държавни Мини „Перник“ създава 
условия за пълна свобода в рамките на Закона за мините и общото 
законодателство в страната по отношение на дейността на върховния 
му орган – Административен съвет. Тази оперативна самостоятелност 
е предпоставка бюджета и част от печалбите на дружеството да бъдат 
инвестирани в нова фирмена политика насочена към човешкия фактор, 
а именно „за стабилизиране положението на служителите и работни-
ците при мините и създаване условия за качествен подбор на същите“ 
с цел „увеличение на общата продуктивност на мините и увеличение 
продуктивността на отделния работник“... Така, както е формулирана и 
в мотивите към законопроекта, внесени за обсъждане в Народното съ-
брание през април 1924 г. от министъра на търговията, промишлеността 
и труда Цвятко Бобошевски.

Николина Умурска от Исторически музей – гр. Димитровград 
запозна аудиторията с темата „За хигиената, болестите и здравната 
култура на населението в Димитровград 1947 – 1951 г.“. Умурска 
сподели, че строителството на Димитровград започва през 1947 г. През 
първите няколко години на практика градът като компактен организъм 
все още го няма. Изграждат се два завода, една централа, жилищното 
строителство е разпръснато и хаотично, изключително бавно се из-
гражда инфраструктурата. Голям и променлив е и броят на временните 
работници-строители и бригадири, дошли от цялата страна. Всички те 
живеят във временни жилища – бараки или бекярски квартири.

Първата ключова година в изграждането на града е 1951 г. Вторият 
Градоустройствен план, приет с.г., поставя ясни концепции и парамет 
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ри в строителството. Именно тогава се дава превес на гражданското 
строителство и започват съществени благоустройствени мероприятия. 
В началото на 50-те год. са създадени първите културни институти, по-
степенно се откриват нови училища, започва изграждането на паркове 
и места за отдих, расте броят на обществените заведения и пр. През 
1951 г. са разкрити и основните здравни заведения. Новото селище за-
почва да пулсира със своя градски ритъм.

Интензивното строителство, струпването на разнородна маса от 
хора, липсата на жилища и инфраструктура, лошите битови условия 
и ниската култура на голяма част от работниците поставят въпроса за 
хигиената и санитарното състояние на града, болестите (основно ма-
ларията, заразните болести, епидемиите и ваксинациите) и здравната 
култура на населението, както и дейността на здравните отдели към 
ГНС – санитарните и хигиенните мерки, здравните беседи в пресата 
и радиоуредбата, целящи повдигане здравната култура и превенция на 
населението в Димитровград през 1947 – 1951 г.

Четвъртото заседание „Българското семейство през ХХ век“ бе с 
модератор д-р Ангел Янков от Регионален етнографски музей гр. Плов-
див. Първа говори д-р Веселина Узунова от Института за исторически 
изследвания при БАН на тема „Антропонимия на Хасковския край. 
Някои характерни особености на личните и фамилни имена в Хас-
ковския край през ХІХ и ХХ век“. Тя сподели, че науката антропони-
мия, която се занимава с изследването на собствените и фамилни имена, 
проследява и обяснява редица интересни особености на произхода, ис-
торията и значението на собствените и фамилните имена, прякорите и 
родовите имена. В тази област са работили и посветили свои изследва-
ния големите български учени акад. Александър Теодоров-Балан, проф. 
Любомир Андрейчин, един от създателите на Българското книжовно 
дружество Цани Гинчев, ст.н.с. Стефан Илчев, проф. Никола Ковачев, 
доц. Мария Ангелова-Атанасова и др. 

Темата за българските имена и прякори представлява интерес 
както сред езиковедите, така и сред историците и то основно с проуч-
ване на родословията на големите и известни фамилии и уточняване 
на занятията и професиите на основателите на родовете. Публикува-
ните в многобройни трудове изследвания за динамиката и процесите 
на възникване, разпространение и изчезване на собствените имена 
(антромонимите) в отделните географски области, тяхната специфика 
и регионална самобитност, както и вътрешните и външните фактори, 
допринесли за развитието им през различните исторически периоди, са 
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безспорен принос към българското езикознание, но несъмнено имат от-
ношение и към българската история. За съжаление, по-голямата част от 
тези изследванията разглеждат антропонимията по- скоро като проблем 
на лингвистиката, отколкото на историографията. Вероятно и затова 
досега не е правено изследване на имената в Хасковския край, което 
само по себе си представлява особено примамливо предизвикателство. 
По тази причина предложеното научно съобщение, разглеждащо исто-
рията на възникване и преобразуване или изчезване на някои собствени 
и фамилните имена в Хасковкия регион, е опит да се постави тази тема 
и в същото време няма претенции за изчерпателност и всеобхватност.

„На прага на новото време или за обреда „изгонването на бо-
лестчиците“ от едно родопско село“ бе докладът на доц. д-р Ангел 
Янков. Доцент Янков сподели, че Родопите са истински резерват на 
старинни народни вярвания, обичаи и въобще традиции. Областта на 
народната медицина също не прави изключение. Налице е голямо раз-
нообразие от емпирични и магични лечебни и профилактични практи-
ки. На базата на записан в миналото, както и на лично събран теренен 
материал от село Малево, намиращо се в района на Централните Родопи 
и по-конкретно в т. нар. Ропка (Хвойненската котловина), той проследя-
ва най-общо народните представи за болестите, както и средствата, и 
начините на лечение. Акцентът пада върху шарката, за наименуването 
на която се употребяват различни евфемизми или табу-имена, умали-
телни и ласкателни. Освен рационални методи, за нейното прогонване 
се използват и ирационални такива. На границата между ХІХ и ХХ век, 
в резултат на проникването на новите научни знания, главно по линия 
на училището, магичните лечебни практики губят почва под краката 
си. Това научаваме от Летописната книга на училището, заведена през 
1911 г. В нея някогашните ученици, а по-късно учители, описват един 
старинен обред, наречен „изгонване на болестчиците“. Масовостта, 
характерна за този обичай в миналото, вече я няма. В него участват 
само най-възрастните жени, а след войните остава само споменът за 
ритуалното гонене на болестите. Посочените промени са свидетелство 
за началото на разпада на традиционната обичайно-обредна система на 
местното родопско население.

Представителките на РЕМ – Пловдив – д-р Биляна Попова и 
Лора Христозова, представиха научно съобщение на тема „Предста-
вата за женската красота през първите 30-години на ХХ в.“ Всяка 
епоха има свое виждане за мода. Изискванията за облекло, прическа, 
поддържане на лична хигиена и др. са белег на обществото и разкриват 
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светогледа на хората. В градското пространство на следосвобожденска 
България жените са основният проводник на модата, идваща от Запад-
на Европа. Това е факт благодарение на търговията, пътуванията зад 
граница и, разбира се, развитието при оформяне на различни рекламни 
публикации във вестници и списания. Модата се влияе от материалния 
просперитет на отделното лице и града като цяло. Пловдивчанката в 
частност, още от епохата на Възраждането, е известна като кокона. Тя се 
отличава от селската жена по това, че излиза извън дома си и има право 
на избор. С други думи казано, гражданката стъпва на обществената 
сцена, а не е затворена само в домашното пространство на семейството 
(съпруг, деца, роднини).

Интересен материал, посветен на „Потопени“ в язовир „Ивай-
ловград“ села – миграции и културно наследство“ поднесоха гл. ас. 
д-р Лина Гергова и гл. ас. д-р Мариянка Борисова от ИЕФЕМ – БАН. 
Според тях интензивното изграждане на язовири в България през со-
циалистическия период се характеризира със значими екологични, со-
цио-културни, инженерни измерения. Ползите от язовирното строител-
ство са съпътствани с промяна на културния пейзаж, с разрушаването, 
изселването и заличаването на редица селища, попаднали в язовирните 
чаши. Изследването се фокусира върху миграциите от селата, „потопе-
ни“ в язовир „Ивайловград“, върху съхраняването и конструирането на 
културното наследство на изселниците.

За „Гражданските бракове през периода на социализма в Тут-
ракан“ говори Даниела Иванова от Исторически музей – гр. Тутра-
кан. Социалистическата гражданска обредност е характерна за периода 
1944 – 1989 г., през който в България е установено тоталитарното уп-
равление на БКП. Политическата конюнктура налага редица промени 
в духовния и социалния живот на българската нация, партийната по-
литика се стреми да се наложи и в най-личната сфера на човешкото 
битие – семейната обредност. Основният ритуал, наречен от новата 
власт„граждански брак“ е в основата на нейното изложение. Чрез обре-
да се ознаменува важно житейско събитие, което успява да се наложи 
през годините на социалистическия режим и да замени изцяло религи-
озния ритуал „венчавка“.

Най-дейната организаторка на конференцията и домакин Недял-
ка Тодорова от Исторически музей гр. Димитровград говори по темата 
за „Семейството – основна клетка на обществото“ – представи и 
реалност“. Въз основа на материали от Димитровград – официални 
документи, статии от местната преса и интервюта тя презентира идеите 
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и нормативната уредба за „новите социалистически“ семейни отноше-
ния през 50-те и началото на 60-те години на ХХ век, както и тяхното 
реализиране на практика. Според нея Димитровград се характеризира с 
някои особености, които го отличават от останалите български градове 
в този период. Той е първият от новите „Социалистически градове“, 
„Българският Комсомолск“ и Държавата влага голям икономически и 
идеологически ресурс в него. Той трябва да се превърне във „Витрина 
на социалистическа България“ и пример във всички сфери на иконо-
мическия и обществения живот, а също и в „новите отношения между 
хората“, в това число и на семейните отношения. Укрепването на „ос-
новната клетка на обществото“ се превръща в една от важните задачи 
на социалистическата държава, за чието осъществяване тя използва 
различни методи за стимулиране, санкциониране и обществен натиск, 
както и припознаване на традиционни морални ценности.

Петият модул бе „Духовен и културен живот на българите през 
ХХ век“ с модератор д-р Красимира Узунова от РИМ – гр. Хасково. 
Първа говори Емилия Стоева от Художествена галери „Петко Чурчу-
лиев“ – Димитровград на тема „Вяра и духовен живот през ХХ в.“. 
Тя разгледа влиянието, което оказват бурните политически, социални 
и обществени промени през ХХ век върху вярата и духовния живот на 
българите. Условно раздели този период на три етапа – от началото на 
ХХ век до установяването на тоталитарния комунистически режим, са-
мият тоталитарен режим с насаждания войнстващ атеизъм и посткому-
нистическия преход към демокрация. Още през първия период започва 
навлизането на антихристиянските идеи на атеизма, които подготвят 
почвата за отстъплението от вярата, което се случва най-осезаемо с 
установяването на тоталитарната комунистическа власт през 1944 г. 
Започва период на жестоко съвременно гонение срещу църквата, първо-
начално с убийства и репресии, а постепенно с административни мерки, 
налагане на граждански ритуали и цялостна политика за „преодоляване 
на религията“. С падането на комунизма бързо навлизат различни ду-
ховни учения, секти и езотерични вярвания, които се оказват сериозно 
препятствие пред завръщането на българина към вярата.

За „Обещание, превърнало се в реалност“. За рефлексията на 
етнолога-изследовател и как едно старо свято място край град Дря-
ново се развива във времето“ презентира д-р Илия Вълев от РИМ – 
гр. Велико Търново. Според него ако се перифразира един известен 
афоризъм на Васил Левски от етноложка гледна точка, то той би звучал 
по следния начин: „Теренът променя етнолозите-изследователи и етно-
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лозите-изследователи променят терена…“ с или без тяхното желание. 
Това означава, че в действителност всеки етнолог-теренист не веднъж 
е видоизменял някои свои предварително изградени нагласи, възгледи, 
светогледни представи и/или научни тези по даден проблем след среща 
и проведени интервюта с информатори на терен. Също така, погледна-
то обратно, мнозина изследователи на традиционната култура ако не 
друго, то най-малкото са чували реплики от рода на „вашите въпроси 
ме накараха да се замисля върху неща, за които не бях мислел“, „…
да погледна по-различно на събитията от моя живот и да ги раз-
бера…“, „…да си спомня онова, което съм преживял и да го оценя. 
Щом ме питате за него, явно има някаква стойност…“, т. е. не само 
етнологът, но и самите информатори са получавали отделни прозре-
ния върху въпроси от тяхното всекидневие, благодарение на целевите 
или на по-обзорни интервюта, събеседвания, дискусии, предизвикани 
от „човека с диктофона“ в името на историческата действителност и 
създаване на по-ясна етнокултурна картина. Всъщност става ясно, че 
теренната работа е динамична, трудно подаваща се на прогнозиране 
дейност, която обаче отваря широк кръгозор както пред конкретния 
изследовател-теренист, така и пред обикновения човек, който в случая 
се оказва част от изследваните носители на културата. Нещо повече – 
с или без знанието на етнолога, с или без неговата нарочна или пък не-
волна намеса (все пак и изследователят, колкото да и се стреми да бъде 
безпристрастен страничен наблюдател, е човек, носител на култура, 
променящ се и участващ във общественото всекидневие), „теренът“ 
(като обобщаващ образ на проучваните обекти и/ или явления) може 
и със сигурност се видоизменя под напора не само на историческото 
време и различните социални, демографски, икономически и други 
процеси, но понякога и точно заради действията на теренния изсле-
довател, заради неговите знания, случайни хрумвания, осъществени 
асоциативни връзки и т. н.

Така в своето изследване д-р Вълев прави опит да се разкрие ре-
флексията „от“ и „към“ етнолога-изследовател. В нея се разглежда и 
анализира един конкретен случай от авторовите теренни изследвания, 
които не само се оказват личен „прощъпулник“ на млад, тепърва навли 
защ в сериозната изследователска дейност етнолог, но и заради обеща-
ние, което в последствие се превръща в реалност – този терен променя 
както автора, така и един от изследваните обекти. Всъщност, става въп-
рос за първото собствено пространно теренно етнографско изследване 
на автора за оброчищната традиция в Дряновския край. В рамките на 
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това изследване попада и една чешма-аязмо, която е и главният обект за 
анализ в настоящата разработка. Неин патрон е света великомъченица 
Марина, чийто образ по традиция се свързва с много други лековити 
извори из страната.

Погледнато съвсем обзорно, чешмата-аязмо „Света Марина“ се 
намира в покрайнините на горски масив близо до главен път 609, свърз-
ващ гр. Дряново и с. Царева ливада. Разположена е върху едноименна 
местност в подножието на платото Стринава, югоизточно от връх Ор-
лова чука. Макар и встрани от главни път, достъпът до нея не е много 
труден, защото сравнително удобен черен път води досами чешмата. 
Трябва да се каже още, че тя е специфичен вид „свято място“, обект 
на религиозна почит, като на него се откриват почти всички белези на 
старите традиционни оброчища. Освен това местността с чешмата е 
и средищно място за отдих и туризъм, за усамотение сред природата 
или за приятелска сбирка. Дори понякога се използва и като част от 
различни културно-образователни маршрути. Основна причина за това 
е фактът, че около и на самата местност могат да се регистрират няколко 
исторически пласта, които обогатяват допълнително общата картина. 
На първо място, много близо до чешмата се засичат останки от стар кал-
дъръмен път, който някои историци отнасят към римско време. Следват 
регистрираните материални знаци и записани предания за времето на 
Второто българско царство и династията на Асеневци, за османското 
нашествие и последвалото петвековно чуждо владичество, за годините 
на партизанските борби и наложилата се в последствие комунистическа 
идеология. Накрая, днес може да се говори и за съвременно развитие, 
след като през късната есен на 2019 г. в непосредствена близост до 
чешмата, по лична на автора инициатива, е монтиран малък параклис-
проскенитарий на света Марина, като през пролетта на 2020 г. той е и 
осветен от архиерейския наместник на дряновска духовна околия.

Така, въз основа на собствения теренен опит и описвайки истори-
ческото развитие на това старо „свято място“ край Дряново и Царева 
ливада, паралелно той направи опит и за анализ на дейността на етно-
лога-изследовател на терен, за неговото влияние в културните процеси, 
за рефлексивността му както в личен, така и в обществен план.

Модераторът на петото заседания д-р Красимира Узунова пред-
стави експозе на тема „Щрак, Марийке, на портрет! Фотографията – 
изкуство и занаят в Хасково през ХХ в.“. Тя разказа, че фотографското 
дело се появява в Хасково още преди Освобождението, но като занаят 
се развива в края на ХІХ и началото на ХХ в. Фотографията в условията 
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на модерна следосвобожденска България се превръща бързо във важен 
елемент на семейния и обществения живот. Особен принос не само в 
местната фотография, но и в нейното национално развитие има дело-
то на едни от най-известните в първата половина на ХХ в. хасковски 
фотографи – баща и син Паскови. Сред фотографите отразявали десе-
тилетия наред живота на Хасково и хасковци се нареждат имената на 
Ханев, Зехиров, Карекинян и др. Дълги години темата остава настрана 
от вниманието на местната история, която е в дълг към тези творци, 
благодарение на които сега знаем как е изглеждал през годините градът, 
неговите жители и случващите се събития.

Недялка Кръстева-Аврамова (ИМ – Димитровград) представи 
научно съобщение на тема „Изгубената история или археологически 
паметници в Димитровградско, унищожени през ХХ век“. Векове 
наред Димитровградска община е имала възлова роля в свързването на 
два континента Азия и Европа. Благоприятният климат и пълноводните 
реки Марица, Банска и Меричлерска я правят притегателна за живот от 
дълбока древност.

Старините в района са направили впечатление в края на ХІХ в. 
на редица учени, сред които са братя Шкорпил, Иван Шишманов и Вя-
чеслав Добруски. Още от тогава има данни и за тяхното поругаване и 
унищожаване. През ХХ в. интереса на българинът към историята и ар-
хеологията се увеличава. Едва в 1960 г., след заповед на министерството 
тогавашния уредник в Исторически музей – Димитровград акад. Васил 
Гюзелев прави първото регистриране на могилите в общината, като 
археологически паметници. Тази дейност има за цел да ги приведе в 
известност на науката, както и да ги опази от разораване и разкопаване. 
За съжаление това така и не се случва.

Кръстева-Аврамова акцентира на по-интересната част от памет-
ниците, загубени завинаги за науката. Представи шест напълно зали-
чени могили в Димитровград, както и разрушаването на гробница, в 
която е намерен бронзов крак от котел, смятан и до днес за шедьовър на 
тракийското изкуство и торевтика. Пак в бригадирския град и с днешна 
дата продължава разораването и унищожението на средновековна кре-
пост, спомената от редица хронисти, като най-голямата между Пловдив 
и Одрин – Блесна.

Обърнато бе внимание на изравнените със земята крепости и мост 
в Меричлери, както и на редица несъществуващи вече могили в Крум, 
Ябълково и Горски извор. С конкретни примери се проследяват случаи 
на системно унищожаване и обезличаване на паметници в селата Кас-
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наково, Крум Странско. Част от отделни архитектурни детайли пък от 
старините днес живеят нов живот в зидовете на къщи, огради и т. н.

Със съжаление бе отбелязано, че на практика няма неразкопана 
могила на територията на Димитровградска община. Работи се с метал- 
детектори, ръчни инструменти, тежки машини и взривни устройства. 
Легендите за заровени златни съкровища на Вълчан войвода, Ангел 
войвода, Емин ага и т. н. са многобройни. А търсачите им се увелича-
ват с всеки изминал ден. Не ги спира нито законът, нито опасността 
от срутването на необезопасени дълбоки изкопи. Събраният материал 
представя част от унищожените вече археологически и исторически 
паметници. Той при всички случаи е непълен. Основната цел е да пред-
стави една малка част от изгубената история на Община Димитровград.

Ваня Петкова (РИМ – Стара Загора) представи съобщение на 
тема „Морал, ценности или защо всичко се разпада след 1989 г.?“ 
Носталгия по социализма. Все още се водят дебати в медии, в домовете 
ни, за това какъв е бил живота ни през този период. Младите хора слу-
шат историите на родителите си и изпадат в недоумение. Как така? В 
училище им обясняват колко лош е този социализъм. Простете жаргон-
ния изказ. У дома го описват като едно щастливо, безгрижно време. От 
къде идва разликата? Аз имам своя теория. Като млад човек, израснал 
в точно такава обстановка съм разсъждавала много по въпроса. Затова 
В. Петкова се опитва да представи двете гледни точки, анализирайки 
„за“ и „против“ и от там да обясни защо след 1989 г., бавно и сигурно, 
българското общество търпи разпад? Какво се случва с ценностната 
система на българина?

Д-р Веселина Белева (ИМ – Исперих) презентира по темата „Ис-
перихски литературни гласове: 70 години от създаването на литературен 
клуб в Исперих“.

Тя разгледа историята на литературния кръжок в град Исперих. 
Кръжокът се сформира на 11 март 1951 г. като отдел към Художествения 
самодеен колектив „Христо Смирненски“ при НЧ „Съзнание 1891“. Ръ-
ководството е тричленно: председател Петър Георгиев, художествен ръ-
ководител Васил Байчев и секретар Райка Димова. Дейността, в духа на 
времето, е свързана с целенасочено планиране – занятията се провеждат 
по предварително изготвени тримесечни планове. През 1951 – 1952 г. 
кръжокът участва дейно в културния живот на Исперих – в чествания, 
литературно-музикални забави, обсъждане на филми, оперети, статии 
от вестник „Литературен фронт“. През първите две години преоблада-
ват пишещите поезия – от 14 души, 10 пишат стихове, двама – пиеси 
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и двама – разкази. До 1958 г. кръжокът организира и взема участие в 
десетки тържества и чествания, представя редица сценмонтажи, сти-
хотворения и разкази, урежда литературни четения пред гражданите на 
живо, както и в радиопредавания. Периодът между 1954 и 1960 г. може 
да се определи като подем в живота на кръжока. Творби на кръжочни-
ците – разкази, стихове, очерци и статии – са отпечатвани в централни 
вестници и списания, а окръжният вестник „Дунавска правда“ няколко 
пъти отделя специални страници за исперихски творби. Сформира се 
известната в Русенски окръг Исперихска литературна петорка – Васил 
Байчев, Христо Поляков, Борис Илиев, Костадин Крайнов и Благой Ди-
митров, които се събират два пъти месечно за обсъждане на свои творби 
и разглеждане на теоретични въпроси. 

С поезия се занимават Костадин Крайнов, Благой Димитров и 
Васил Байчев. Разкази пишат Христо Поляков и Васил Байчев, а Борис 
Илиев се занимава предимно с пиеси. До 1989 г. са издадени: брошурата 
„Исперихски гласове“ (1967), юбилеен литературен сборник „Лъчи от 
изгрева“ (1969), както и сборникът с литературни творби на деца от Ис-
перих „Аз търся думи, за да те възпея“ (1984). Началото на 90-те години 
в литературния живот на Исперих може да се определи със заглавието на 
стихосбирката на К. Крайнов „Сърцето ми опора търси“ (1992). Новото 
начало е поставено на 10 септември 1997 г., когато е учреден творчески 
клуб „Петя Йорданова“ с председател – поетесата Гюлсер Мазлум. Той 
продължава традициите на литературно-творчески кръжок „Хр. Смир-
ненски“. Около десет исперихчани, представители на всички възрасти, 
се събират няколко пъти в месеца, обединени от литературните си за-
нимания, интереси и вълнения. Сред тях са Славка Любенова, Миланка 
Михайлова, Ангел Николов, Асен Манолов, Ирина Петрова. Присъеди-
няват се Велислава Маринова, Милен Йоцов, Антоанета Александрова, 
Симеонка Тихова. До 2021 г. са издадени над 30 книги на исперихски 
автори, както и литературните сборници „Исперихски гласове“ (2001), 
„Устрем“ (2016) и „Написаното остава“ (2021).

Енита Василева, също от ИМ – Исперих, говори на тема „В пре-
гръдката на Мелпомена – 120 години любителски театър в Испе-
рих“. Тя разгледа зараждането и развитието на любителското театрално 
творчество в Кеманлар (дн. Исперих) още в първите години след Осво-
бождението до нашето съвремие. Внимателно представи генеалогията 
на исперихския любителски театър, начина на неговото формиране в 
едно малко, затворено и консервативно, следосвобожденско общество. 
Постави фокус върху всички периоди, през които преминава любител-
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ското театрално изкуство в Исперих: Първите десетилетия след Осво-
бождението; между двете световни войни; периодът на Социализма; 
годините след 1989 година до днес. Тя предложи както социално-исто-
рически анализ на профила на участниците в театралната дейност през 
всеки един период, така и на театралната публика. Не на последно място 
представи режисьорската фигура и работата му в процеса на полагане 
основите на модерния театър, представени са фигурите и на водещи 
актьори и техните постижения през годините. С голяма прецизност се 
поставя акцент и върху всички трудности, през които преминава люби-
телският театър през разгледаните периоди – липса на материална база, 
реквизит, костюми; недостатъчно финансови средства; недостатъчно 
жени-актриси; консерватизма сред етническите групи, който е един фак-
торите за краткото просъществуване на турския театър. В заключение 
Е. Василева синтезира извода за необходимостта от култура в малкия 
град и ентусиазма на шепа хора, които успяват повече от 120 години да 
съхранят любителския театър в Лудогорието.

Оживените дискусии бяха неразделна част от работата на науч-
ния форум. Имаше препоръки, интересни спомени, идеи и най-вече 
пожелания конференцията да продължи своя живот, а материалите да 
намерят място в научен сборник. Форумът завърши своята работа с ин-
тересна разходка до културни обекти и природни забележителности в  
Димитровград.
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„ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“
Илонка Стоянова

“YOVKOV AND THE CHRISTIAN VIRTUES”
Ilonka Stoyanova

The review presents the newly published methodological guide “Yovkov and the 
Christian Virtues”. It is a new interactive learning model that gives a more in-depth reading 
of four stories by Yordan Yovkov and which aims to learn about, realize and comprehend the 
Christian virtues by comparing the moral messages in the studied stories and the messages 
of faith, hope and love in Christ. moral teaching of the New Testament.

Съгласно държавните образователни стандарти в обучението по 
литература се цели да се овладеят компетентности, свързани с „про-
блематизирането и специфицирането на основни въпроси от 3 хумани-
тарната ценностна система: ценностите на родовия свят, националната 
идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал“1. 
Следователно запознаването с моралните норми и ценности, както и 
формирането на християнски добродетели сред учениците, е една от ва-
жните цели и задачи на съвременното обучение в общообразователното 
училище.

Представеното методическо ръководство „Йовков и християн-
ските добродетели“2, разработено от Огнян Узунов, под научното 
ръководство на доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева, си поставя за цел 
да съдейства за формиране на християнски ценности у учениците чрез 
изучаване на Йовковите произведения в прогимназиалния и гимназиа-
лен етап.

1 Вж. Наредба 5 от 30.11.2015 за общообразователна подготовка. ДВ, бр. 95 от 08. 
12.2015 г. и Държавни образователни изисквания https://www.mon.bg/bg/100105; (Vzh. 
Naredba 5 ot 30.11.2015 za obshtoobrazovatelna podgotovka. DV, br. 95 ot 08.12.2015 g. i 
Darzhavni obrazovatelni iziskvaniya https://www.mon.bg/bg/100105).

2 Узунов, О. Йовков и християнските добродетели. Методическо ръководство. 
Русе, 2021 (Uzunov, O. Yovkov i hristiyanskite dobrodeteli. Metodichesko rakovodstvo. 
Ruse, 2021).
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Понастоящем авторът е сътрудник на Русенска света митрополия, 
който организира и провежда просветните дейности в епархията и ре-
зултат от неговата духовно-просветната дейност сред младите хора е 
приложението на разработения модел на интерактивно обучение, който 
предлага уроци на изучавани по програма разкази на един от най-оби-
чаните ни християнски автори – Йордан Йовков, един урок за Библията. 
Интересът на автора към Йовков е разбираем, защото Йовков е първият 
български разказвач, който проявява траен интерес към т. нар. „вечни“ 
въпроси на човешкото съществуване – за смисъла на човешкия живот, 
за устойчивите и преходни ценности в него, за непреставащата борба 
между доброто и злото, за греха, разкаянието и изкуплението, защото 
чрез своите разкази той се разкрива като дълбок познавач на българ-
ската душа и национален характер, и те остават като образец в нашата 
литература.

Научната разработка на г-н Узунов започва с кратък увод, в който 
мотивира избора на темата, целта и задачите, които си поставя и са мар-
кирани основните методи на изследване. Целенасоченото обсъждане 
на християнските добродетели в художествения свят на Йовков е 
залог за формиране у учениците на високо нравствено съзнание и на 
човечност. Новото, към което се стреми настоящата работа, е на-
мирането на модели на четене, водещи към пълноценно естетическо 
удоволствие, пораждано – освен от всичко друго – и от нравствения 
облик на литературните герои.

Изложението на методическото ръководство е организирано в 3 
неравномерни по обем глави.

Първа глава е озаглавена Йовков и нравственото формиране на 
ученика: концептуална постановка.

В нея се разглежда нравствените ценности като аспект на социо-
културните компетентности в литературното образование. Застъпени са 
нравствените ценности в перспективата на Държавните образователни 
стандарти, на задължителната общообразователна подготовка и нрав-
ствените ценности у Йовков в перспективата на учебните програми по 
литература. Изложени са и интердисциплинарните аспекти на нравстве-
ната проблематика в средното училище, кореспондирането на нравстве-
ните въпроси, които повдигат Йовковите разкази с теми, изучавани по 
предметите история и цивилизации и философия.

Йовковите разкази и Библията в средното училище: аспекти на 
междутекстовостта е наименованието на втората глава. В нея авто-
рът изяснява междутекстовия подход и литературното образование, 
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прилагането на който дава възможност да се открият в художествената 
творба на смислови полета, които не са експлицирани, а учениците 
биват провокирани по-задълбочено да вникнат в текстовите послания. 
Обръща внимание на ясно доловимата връзка между християнската 
етика и нравствените послания у Йовков. В проповедта на планината 
(Мат. 5:1 – 12) Иисус Христос определя хората, които носят основните 
християнски добродетели – вяра, надежда и любов като бедни духом, 
скърбящи, кротки, жадуващи за правда, милостиви, чисти по сърце, 
миротворци. Много от героите на Йовков са носители именно на тези 
нравствени ценности. Често те са с различен религиозно-етнически 
произход, но този факт не ги прави добри или лоши, в неговите разкази 
прозира общочовешкото и универсалното. Посланията и поуките от 
сюжета на неговите произведения се определят от християнски добро-
детели и нравствените ценности, които са в основата на образите на 
главните герои.

Третият параграф от главата обръща внимание на притчата в Новия 
завет и отгласите ѝ у Йовков, тъй като изучаването на притчи не е зало-
жено в учебната програма и „тяхното значение не е откроено в степента, 
в която те са смислово продуктивни за осмислянето на християнската 
нравствена норма...“ Интерпретацията на отделни притчи дава възмож-
ност да се доразвият чисто литературни компетентности, като знания 
за специфичната структура на притчата; умения за откриване, тълку-
ване и интерпретиране на художествените образи в притчите; умения 
за анализиране ролята на притчите за нравствения заряд на цялостния 
евангелски сюжет; умения за разпознаване и творческо интерпретиране 
на евангелските образи в нова ситуация; умения за оценка актуалността 
на нравствените послания, които отправя наративът3. Авторът изяснява 
накратко понятието „притча“ и нейното значение, като прави извода, че 
най-важното е учениците да разберат, че разказаното в притчата пред-
ставя важна нравствена ценност по индуктивен път, че в притчите има 
елемент на нравствен конфликт, който провокира размисъл за морални-
те устои и ценности.

Тук авторът дава методически насоки за анализиране на героите от 
разказите „Серафим“, „По жицата“ и „Песента на колелетата“, като излага  

3 Игнатова-Василева, Р. Изучаване на християнската нравствена норма чрез 
притчите в часовете по литература в 9. клас, Електронно списание LiterNet, 15.07. 2010, 
7 (128) (Ignatova-Vasileva, R. Izuchavane na hristiyanskata nravstvena norma chrez pritchite 
v chasovete po literatura v 9. кlas, Elektronno spisanie LiterNet, 15.07.2010, 7 (128).https://
liternet.bg/publish19/r_ignatova-vasileva/pritchite.htm.
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притчите, които им кореспондират. Прави се паралел между Серафим 
и самарянинът от притчата за добрия самарянин, понеже и двамата са 
милостиви и безкористни, и двамата осъзнават факта, че не живеят 
сами за себе си. Те се уповават на Бога и на вярата в човека и затова 
не очакват да им бъде върнато даденото. В действията и на Серафим, и 
на добрия самарянин липсва егоизъм и са изпълнени със състрадание. 
Както притчата, така и разказът показват кой е нашия ближен.

Разказът „По жицата“ подсказва как в един разговор може да се по-
роди състрадание, как срещу многото мъка в света стои вярата в добро-
то. Интерпретацията тук стъпва върху свързването на въпроса „Има ли 
я лястовицата?“ с въпроса „Има ли Бог?“. Разсъждава се върху проблема 
дали Heгo Го има само за тези, които са Го изстрадали, т. е. за тези, които 
са си „понесли кръста“, дали Той не е сред тях и дали не страда заедно 
с тях. Вниманието на учениците се насочва и към притчата за двамата 
братя, изпратени на лозето – притча, която разкрива идеята, че думите 
нямат стойност, ако не са придружени с дела, и се правят методически 
насоки за разсъждение върху думите на Христос, че повече надежда 
има за грешника, който осъзнае своя грях и се покае. В тази притча се 
открива и молбата на Христос да работим лозето на душата си и така да 
станем Негови съработници, в какъвто се превръща Моканина.

Въпросът за вечността се коментира и във връзка с разказа „Песен-
та на колелетата“. На Сали Яшар много му е дадено – слава, богатство 
и уважение, каквото малцина майстори притежават. Обаче и много му 
е отнето – загубил е двамата си синове, които са били като два сокола, 
загубил е и красивата си съпруга. Но нито богатството го е направило 
самодоволен егоист, нито нещастието го е озлобило. Затова Сали Яшар 
може да разсъждава за смисъла на живота си. В това съзерцание той 
открива в какво се състои смисълът на живота, а именно в „истинско 
безкористно благодеяние, което да засегне повече хора, да надживее 
много поколения т. е. в „себап“. Учениците се насочват да разсъждават 
върху въпроса за душевния път на Сали Яшар до изнамирането на себа-
па, който най би му прилягал.

В плана на междупредметните връзки учениците обсъждат фи-
лософската постановка, че подобното се познава по подобното или по 
противоположното. Вниманието се насочва към притчата, разказваща за 
безумния богаташ и за упрека, който Христос отправя не към богатите, 
а към отношението към богатството. Изтъква се, че според интерпре-
таторите на притчата богатството само по себе си не е грях – грях има, 
когато богатството се превърне в самоцел. Акцентира се върху това, че 
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общото между Сали Яшар и заможния човек от притчата е богатството. 
Но ако „Песента на колелетата“ е разказ за духовното проглеждане на 
героя, за осъзнаването на собствената житейска мисия, т. е. за осъзна-
ването на смисъла на живота, то притчата за безумния богаташ осъжда 
богатството, което може да доведе до духовна слепота и смърт.

Според автора пълноценният училищен прочит на Йовковите 
разкази, включително и във връзка с притчовите реминисценции в тях, 
зависи и от компетентностите на учителя в сферата на литературната 
критика, затова правейки своите анализи, ги подкрепя с привеждане на 
различни мнения (Иван Станков, Донка Милева), като същевременно 
препоръчва разсъждения върху техни твърдения или обсъждане на 
спорни виждания.

Трета глава озаглавена Християнски добродетели в Йовковите 
разкази: методически акценти е най-обемната и съществена. Разделе-
на е на пет параграфа, в съответствие с предложените пет методически 
разработки на уроци: четири върху разказите „Серафим“, „По жицата“, 
„Албена“, „Песента на колелетата“ и един относно библейските посла-
ния с нравствен смисъл.

Първият параграф „Серафим“ (VI клас) акцентира, че при изуча-
ването на разказа вниманието на учениците се насочва към съпоставяне 
на материалните и духовните ценности. В центъра на вниманието се 
поставят проблемите и конфликтите в разказа от гледна точка на нрав-
ствеността. Авторът разсъждава върху опозицията себичност – хуман-
ност в разказа „Серафим“ дава методически указания за насочване вни-
манието на учениците към определени сцени в разказа. Методическият 
акцент е върху въпросите, изискващи не репродуктивен отговор, а соб-
ствено критическо разсъждение, т. е. върху т. нар. проблемни въпроси. 
Представеният методически модел е на урок на тема Добротворството 
в разказа „Серафим“.

В началото на втория параграф „По жицата“ (VII клас) авторът 
привежда размисли относно опозицията истина – добро, които биха 
могли да са идейна основа, върху която да стъпи изучаването на разказа 
в училище, след което предлага урок на тема Вдъхването на надежда 
като добротворство.

Програмата по литература за VIII клас залага опознаването на 
различни светогледни идеи, включително свързаните с Библията, за-
това и третият параграф обръща внимание на „Библейските послания 
с нравствен смисъл“ (VIII клас). В този параграф, съобразно програ-
мата се разглеждат библейските сюжети за грехопадението, Каин и 
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Авел, Мойсей, откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан. 
Знанията, усвоени в рамките на този програмен дял, правят възможно 
по-компетентното тълкуване на Йовковите разкази и във връзка с оп-
ределени старозаветни и новозаветни истории с нравствено послание. 
По-подробно изложение за тях авторът прави в Приложението. Предло-
женият към този параграф урок е на тема Нравствени норми в Стария 
и в Новия завет.

Четвъртият параграф е посветен на разказа „Албена“ (X клас). 
И тук, както при разгледаните досега Йовкови разкази, най-напред са 
представени различни критически идеи, важни за училищното четене, 
като се поставя акцент върху отношението към грешника. В Йовковите 
разкази красотата е осмислена като хармонично единство между етич-
ното и естетичното, т. е. красиво е само това, което е добро. За него лип-
сата на физическа красота може да се компенсира от добротата, затова и 
методическата разработка на урока е на тема Красота и морал в разказа 
„Албена“.

Последният пети параграф разглежда разказа „Песента на колеле-
тата“ (XII клас). В началото на параграфа, по познатия модел, се излагат 
важните критически идеи при изучаването на разказа, като се обръща 
внимание на опозицията материално – духовно, а методическите на-
соки са върху урок на тема Любовта към човека и към майсторската 
работа в разказа „Песента на колелетата“.

Трябва да отбележа, че всички уроци са разработени изцяло в 
съответствие с държавните образователни стандарти и методически 
стандарти. Към всеки урок са определени целите, свързани с литератур-
ните, с речевокомуникативните и със социокултурните компетентности, 
изложени са общодидактическите методи (Беседа, Дискусия), литера-
турнообразователни методи (Интерпретация. Съпоставяне); Формите 
на обучение (Колективна, групова, индивидуална); Допълнителни 
средства на обучение (материали за дидактична игра); посочени са и 
Основни понятия и термини.

Всеки от уроците започва с проверка на домашната работа. Обик-
новено се състои в създаване характеристика на героите или отговор 
на литературен въпрос, като задължително се изисква и мнението на 
родител, което намира основание в официалните документи на МОН 
и в модерните педагогически тенденции, и превръща майката и/или 
бащата в партньор в образователното взаимодействие. Съпоставят се и 
се обсъждат мненията на учениците и родителите. Анализите на разка-
зите се правят въз основа на беседа върху тях. Следва дидактична игра 
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за съотнасяне, съобразена с темата и възрастта на учениците. Уроците 
продължават с предложения за интересни дискусии, след което се пред-
ставят съответните обобщения и изводи, до които трябва да достигнат 
учениците. Традиционно уроците завършват с поставяне на домашна 
работа.

В заключението г-н Узунов обръща внимание на това, че христи-
янските морални норми – в качеството им на високо цивилизационно 
постижение – днес са изключително важни за духовното израстване на 
младия човек и за коректните доброжелателни отношения във всяка една 
общност. Основното заключение на разработката е, че овладяването на 
християнските нравствени ценности при училищния прочит на Йовко-
ви разкази е предпоставка за хуманизиране не само на образованието, а 
въобще на обществения живот.

Както вече споменах, за изясняване на библейските послания с 
нравствен смисъл е добавено приложение, което включва четири па-
раграфа и излага „Добродетелите в плана на Новия завет“. На първо 
място се разглежда човекът като нравствена личност, създаден по Божи 
образ и с богоподобна духовна природа, в чието сърце е „написан“ 
нравственият закон, който се долавя чрез съвестта и се изпълнява чрез 
свободната воля.

Изяснява се смисъла на Богооткровенния нравствен закон и нрав-
ствен дълг, който се състои в следните две заповеди: „Възлюби Господа, 
Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката 
си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.“ Обърнато е 
внимание на нравствената ценност на християнската любов. Същността 
на нравствеността, т. е. на доброто, е нравствената любов. Бог е сът-
ворил човека от любов и за любов, обичта е движеща сила за човека. 
Според евангелската етика ние трябва да обичаме Бога заради Неговата 
абсолютна ценност, а другите хора – заради Божия образ в тях, т. е. за-
ради достойнството им и нравственото им призвание. За християнина 
ближният е по-важен от собствените потребности и интереси, дори в 
случай на нужда той жертва себе си за доброто на ближния. Нещо по-
вече, Христос изисква християните да обичат не само ближните си, но 
и враговете си.

Акцентира се на християнските добродетели вяра, надежда и лю-
бов, които се наричат богословски добродетели, защото имат за свой 
предмет Бога и определят отношенията на човека с Бога. В това се 
състои основната им разлика от античните философски добродетели: 
умереност, храброст, справедливост и благоразумие, които определят 
отношенията на човека към себе си и към другите хора.
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Първа между християнските добродетели е вярата, „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що 
се не вижда“. Чрез вярата християнинът пренася центъра на живота си 
в Бога и води живот, съобразен с Бога, т. е. Бог става неговият водач 
в живота. Само свободната вяра води до нравствени постъпки, т. е. до 
добротворство. Така че християнската вяра не може да бъде бездейна 
(Иаков 2:17).

Християнската надежда е насочена към бъдещето; тя е увереност 
в бъдещата победа на доброто, затова изпълва човека с нравствена 
енергия, търпение и мъжество, и му дава сили да понася трудностите в 
живота и не му позволява да унива и отпада духом.

Ядрото на християнската добродетелност е в любовта към Бога, 
тъй като чрез нея се осъществява отношението между човека и Бога и се 
определят другите отношения. Любовта е най-висшето духовно-нрав-
ствено състояние на човека. Той може да я прояви само като нравствено 
съзнателно и свободно същество. Любовта не може да бъде наложена 
на човека против волята му; любовта към Бога трябва да е преди всичко 
дейна, любов без дела е абсолютно невъзможна.

Методическото ръководство дава един по-задълбочен прочит на 
произведенията на Йордан Йовков, който има за цел опознаване, осъз-
наване и осмисляне на християнските добродетели чрез съпоставяне на 
нравствените послания в изучаваните разкази и посланията за вярата, 
надеждата и любовта в Христовото нравствено учение на Новия Завет. 
Представените и осмислени различни поведенчески модели и етически 
принципи, разкрити в Йовковите и в новозаветните текстове спомагат 
ученикът да придобие общи хуманитарни ценности, които обогатяват 
духовния му свят и му помагат да защитава определени позиции спря-
мо представите си за добро и зло, възвишено и низко, престъпление и 
възмездие. Подобно обучение подпомага учениците в тяхното духовно 
израстване и нравствено възпитание и съдейства за придобиването на 
осъзнато отношение към християнските нравствени ценности и добро-
детели, които ще се отразят в процеса на общуването на младите хора и 
ще оказват влияние върху формирането им като свободни и отговорни 
личности.

Въпреки че методиката е разработена за часове по литература, тя е 
ръководство и за учители по религия, които като гост-преподаватели да 
провеждат интерактивни часове по тази проблематика.

Настоящето изданието е част от дейностите по практическото обу-
чение за учители по религия „Йовков и християнските добродетели“, 

„Йовков и християнските добродетели“



278

реализирано от Русенска света митрополия в сътрудничество с Русен-
ския университет „Ангел Кънчев“. Обучението се проведе в периода 
4 – 6 юли 2021 г. с 32 учители по религия и катехизис. Авторът Огнян 
Узунов предаде своя опит от апробирането на интерактивния методи-
ческия модел в редица училища във Варна, Русе и София, с надежда 
учителите да ги прилагат и обогатяват в своята педагогическа и възпи-
тателна дейност.4

„Йовков и християнските добродетели“ е един нов модел на ин-
терактивно обучение. Безспорно методическото ръководство е ценно и 
необходимо пособие в работата на учителите по литература и религия. 
То е полезно и за учениците, защото дискутирането и осмислянето на 
евангелските духовни истини оказва благотворно въздействие върху 
тяхното нравствено съзнание. Чрез беседите те могат да разширят нрав-
ствения си кръгозор и да осмислят ценностните си устои. Игровият ха-
рактер на обучителния модул мотивира учениците за по-целенасочена 
и активна работа и допринася за тяхната социокултурна компетентност. 
Освен за учители и ученици разработката може да предизвика интерес 
и да е от полза за всеки, който има нужда да се запознае с непреходните 
нравствени добродетели, които са базисна ценност за съвременното 
общество и които са застъпени в разказите на Йордан Йовков.

4 Повече за практическото обучение вж. https://www.youtube.com/watch?v=6H- 
1QHLRFKAA; https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,70633/ 
view,article/ (Poveche za prakticheskoto obuchenie vzh. https://www.youtube.com/ 
watch?v=6H1QHLRFKAA; https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/cat- 
id,14/id,70633/view,article/)
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СЪКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS

А-БАН – Архив на Българската академия на науките
АОР – Археологически открития и разкопки
БИБ – Българска историческа библиотека
ВИСб – Военноисторически сборник
ДВИА – Държавен военноисторически архив
ГИБИ – Гръцки извори за българската история
ГСУ – Годишник на Софийския университет
ИАИ – Известия на археологическия институт
ИАР – Историко-археологически резерват
ИБМ – Известия на българските музеи
ИИИ – Известия на Института по история
ИИМШ – Известия на Историческия музей, Шумен
ИПр – Исторически преглед
НБКМ-БИА – Национална библиотека „Кирил и Методий“. Българ-

ски исторически архив
НС – Народно събрание
ПБ на ЦК  
на БКП

– Политбюро на Централния комитет на Българската 
комунистическа партия

РИМ – Регионален исторически музей
ЦВА – Централен военен архив
ЦДА – Централен държавен архив
ЩА – Щаб на армията
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