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Става дума за пренебрегвана важна особеност на творческия
процес у писателя Йордан Йовков. И то не само залегнала в
създадени от него творби, а и достатъчно убедително
документирана като предварителен замисъл и предначертана
практика. Тъй като сред литературоведческите термини липсва
такъв, който да обобщава занимаващото ме явление, ще се
възползвам от социологическото понятие „анкетен метод”, без
конкретните авторови прояви изцяло да припокриват неговата
характеристика.

От една страна, основанията да го поставя като проблем, са
заложени в личните признания на Йовков, на които ще се спра.
От друга страна, на широка популярност се радва запазено и
публикувано неговото писмо до Данаил Константинов от
Жеравна, във връзка със създаването на „Старопланински
легенди”. В книгата си „Йовков и неговият свят” /1967, с. 208-
209/ Симеон Султанов оповести друго писмо, отправено от
писателя със същата цел до неидентифицирано лице. Тук ще
привлека неизвестни досега факти, които хвърлят допълнителна
светлина върху готовността му и след 1925 – 1928 г., т.е. след
„Старопланински легенди”, да прибягва до т.нар. „анкетен метод”.
Те документират авторовата нагласа и убеденост, че това е
основа и надежден коректив не само във връзка със сюжети от
миналото, но и от съвременността.

И по-важното – ще направя опит да обобщя кръга от прояви,
залегнал в основата на тази своеобразна стратегия, следвана
от Йордан Йовков и дала своите резултати. Обикновено, както
вече посочих, я легитимира случаят със „Старопланински
легенди”, убедително подкрепен от запазеното авторово писмо
до Данаил Константинов, а и от свидетелствата на самия
жеравненски краевед /Вж. Д. Константинов, Жеравна в миналото
и до днешно време, С. 1948, с. 399-401. Препечатвано
неколкократно в шесттомника „Събрани съчинения”/. Текстът му
не е просто факт в областта на епистоларния жанр – с разгърна-
тостта си, с конкретните си акценти, препоръки, уговорки и
пояснения, той е в действителност ключ за навлизане в света
на сб. „Старопланински легенди”. От друга страна, изложението
въплъщава цялостна концепция за модерна, оригинална
интерпретация на миналото – основание за съжалението ни, че
намерението за написването на исторически роман, свързан с
времето на Асеневците, не е станало реалност…

Разбира се, не е възможно със същата сигурност и резултати
да проговори познатата от „Старопланински легенди” практика
– независимо от свидетелствата на проф. Сп. Казанджиев – по
повод на проекта за том втори на същата книга. В тази насока
липсват документирани преки авторови признания, следи от
замисли в личния му архив. Иначе е логично предположението,
че и в този случай той би прибягнал до вече прилаганата
практика. Колкото до написаното в спомените на акад. Георги
Цанев за договорка с Йовков публикуването на продължените
„Старопланински легенди” да започне в бъдещото сп. „Изкуство
и критика” – в този му вид то е ненадеждно доказателство /Вж.
Г. Цанев, „Срещи с миналото”, С., 1977 г./. С характера на
интригуващ експеримент, без да почива на реални податки, дори
бе публикувана статия върху евентуалното съдържание на
проектирания том /Вж. Нина Делчева, Ненаписаният втори том
на „Старопланински легенди”, сб. „Старопланински легенди” и
българската национална идентичност, С., 2008, с. 43-51/.

 Според личните признания на самия Йовков т. нар. „анкетен
метод” е доста резултатно застъпен при създаването на драмата
„Боряна”. Те са направени по повод на възникналия скандал
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след премиерата ѝ  и залягат в основата на т.нар.
„Отговор на Елин Пелин”. Припомням тези свидетел-
ства, като същевременно се възползвам от случая
да оповестя текста по авторовия оригинал-ръкопис,
чието съдържание е известно на читатели и специа-
листи единствено по неговата публикация във в.
„Зора”. Става дума за четири листа, откъснати от
среден формат „Бележник“ със следното лого:

 КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „ХЕМУС” А.Д.
 София, ул. Солун, 55, Телефон 22-94

И с други свои елементи ръкописът оставя впечат-
лението за импровизирано изложение – писан е с
мастило, липсва заглавие, срещат се съкращения,
зачеркнати са отделни думи и цяла фраза. За разлика
от публикувания текст тук се прибягва до съкращения
/”Л.Г.” вм. „Литературен глас”, „Ел. П.” вм. Елин Пелин,
„В. в А. х.” вм. „Вечери в Антимовския хан”…/. Пред-
положението е, че е съставен „на коляно”, едва ли
не в момента, когато е отворил вестника с обвине-
нията на Елин Пелин, заварили го в редакцията на
изд. „Хемус”. За съжаление, ръкописът завършва
само с подписа на Йовков, без да е отбелязана
датата. Тя обаче се подразбира – един от дните
непосредствено след 24 септ. 1932 г., когато излиза
бр. 161 на в. „Литературен глас” с язвителната
бележка на Ел. Пелин. Ето самия текст по ръкописа:

„В „Л. Г.” г. Ел. П. най-после изказал мъката си.
Той привежда някои твърде общи прилики между
своята повест „Гераците” и моята драма „Боряна”
– прилики толкоз общи, че могат да се открият и
в други лит. произведения, но и в много случки в
живота, които стават всеки ден и всеки ден
отбелязвани във вестникарските хроники.

От тия набирани прилики още драма не става,
нито пък моята драма се състои само от тях.

Истината е съвсем друга. Заявявам, че когато
съм писал „Боряна” нито за миг мисълта ми не се
е спирала върху повестта на г. Ел. П. Изходната
точка, първоначалната идея на драмата аз взех
от собствения си разказ „Имане”/В. в А. х./.

Сюжетът обаче доби окончателния си вид,
когато един мой приятел, П.К.Т., учител в
гимназията в гр. Харманли ми разказа една случка
за един скъперник точно така както е в „Боряна” и
„Имане”: един селянин имал пари, ограбил
навремето парите на баща си имал пари и ги
криел от синовете си. Един от тях влиза в дирите
на баща си, открива де си крие парите и ги взема.
Баща му от мъка умира. Синът остарява, има свои
възрастни синове и продължава да крие парите,
тия синове на свой ред искат да ограбят баща си.
Ето точно тъй, както е в „Боряна”.

На времето, след като П.К.Т. ми разказа тая
случка, аз поисках от него някои подробности, които
той ми съобщи. Между другото той ми съобщи, че
един от братята, добър човек, сегиз-тогиз намирал
парите и все вземал по малко. Жена му /сестра на
Тишелов/ не му позволявала по религиозни
съображения да вземе всички пари. И старецът
ставал все по-голям скъперник, постоянно повтарял

„нямам, нямам” и пр. Така е и … в драмата ми.
За да имам повече суров материал предложих

на Т. и той направи следното: зададе на учениците
си от VI кл. домашно упраж. на тема: „Добър баща
и лоши синове” – около 20-30 упраж., които
притежавам и сега. Някои от събр. факти съм
използувал.

Ето в общи черти историята на Б. Доколко
прилича на …?. може да види. Впрочем и за мене и
за мнозина, всеки чов. изрича друго е обяснението
за постъпката на Ел. П. Разбирам, че му е мъчно,
че го боли – какво да правя? Неотдавна същия Ел.
П. бе казал, че ако някога в Бълг. се роди гений,
той ще бъде геният на зависта. Изглежда, че преди
да бъдат казани тия горн. думи, тоя гений не само
че е бил роден, но е бил вече и доста застарял/?/.

Повече и няма да кажа ни дума. На друго място
обаче и пред други инст. аз ще кажа всичко, което
трябва. Й. Йовков”.

Не е за нужно да коментирам резултата от
съпоставките между тоя ръкописен, експромтно
осъществен, интересен сам по себе си, текст и
официално публикувания във в. „Зора”/бр. 3974 от
30.9.1932/, онасловен „Йовков за Елинпелиновите
„Гераци” и за Боряна”. Той е препечатван в Йовковите
„Събрани съчинения” /вж. т. 6, 1973, с. 213-215/. В
случая е важно да бъде оповестен оригиналния му
вариант и да се има предвид основното му факто-
логично ядро, което е категорично доказателство за
прилагания от писателя „анкетен метод”. При
необходимост читателят сам може да се запознае с
различията между двата текста. Оставих неразгър-
нати съкращенията, в „болд” маркирах само напра-
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вените от Йовков зачерквания в ръкописа, а с
многоточие няколкото неразчетени думи.

Пътем ще отбележа факта, че тук документирана-
та връзка между Йовков и П. К. Тишелов – тогава
гимназиален учител по литература в Харманли,
заслужава специално внимание. В същността си става
дума за част от проблематиката, занимавала мнозина,
но най-вече Димо Минев в книгата му „Йордан Йовков.
Документи и свидетелства за живота и творчеството
му” /1947/. За съжаление, като че ли своевременно тя
не е предизвикала интереса на специалистите-
йовкововеди и краеведите от този град, а сега едва
ли може да даде някакъв резултат. Позоваванията на
белетриста ни убеждават, че очевидно общуването
им е продължително /”ми разказа една случка”,
„предложих на Т. и той направи следното”/, а не за
епизодичен писмовен контакт. При доказаната
затвореност на характера си, Йовков го нарича „мой
приятел”, възлага му допълнителни „задачи”. Нещо
повече – декларира, че не само е ползвал, но е и
съхранил в архива си получените от Петко Колев
Тишелов материали. Не ми е известно по-късно някой
да е коментирал съдбата им, да се е заинтересувал
от връзката на тази личност с утвърдения писател.

Възползвам се от възможността да прибавя още
един случай от кореспонденцията на белетриста,
съдържащ в себе си индикациите на „анкетния метод”,
на който не е обръщано внимание. Документирал го
е още заслужилият йовкововед Димо Минев. Това е
писмо на писателя от началото на 30-те години /15
ян. 1932/ – време на практикувания от писателя
подход. То е до неговия връстник, жеравненския
учител Васил Тодоров. Без да коментирам другата
му част, привличам признанието:

„Аз и без това исках да ви пиша – щях да ви
искам сведения за една моя литературна работа.
Ако обичате, отговорете ми на това писмо, като
в същото време ми съобщите бихте ли се
съгласили да съберете някои материали /не
особено много/, които аз ще посоча” /Вж. Д. Минев,
Йордан Йовков. Документи и свидетелства за
живота и творчеството му, С, 1947, с. 15/.

Вече споменах, че със своите свидетелства за
готовността на белетриста да търси помощта на т.
нар. „анкетен метод”, е редно да добие гласност още
един архивиран, но неоповестяван досега факт от
кореспонденцията му. Имам предвид стигналата до
нас първа страница от ръкописа на негово писмо със
следното съдържание:

„Драги бай Гьорге,
Ще те моля за една услуга, която, надявам се,

не ще ми откажеш. Отдавна вече живееш в
Провадийско – един край, който много прилича на
Добруджа. Наверно си имал случай да чуеш някои
разкази за случки и събития, по-необикновени, от
тоя край. Аз търся някой особено интересен
сюжет. Разбира се, не всичко може да се намери
готово, но понякога някой действителен факт,
някоя рядка случка, дава вече много.

Моята молба към тебе е следнята: да вземеш

и да ми съобщиш /накратко, най-същественото/
всичко онова, което вече знаеш – разни случки из
селския живот: любовни, семейни и пр. драми.
Разбирам – не всичко, а онова, което е по-
необикновено, по-рядко, по-интересно и оригинално..
При това думата е не за стари предания и легенди,
а за действителни случки, станали сега или по-
рано. Например разни, по-особени истории любовни,
семейни разправии между братя, между баща и
синове и пр. С една дума…”.

 В този си вид текстът е без дата, само неговата
първа страница /последната фраза е прекъсната…/,
а не цялото подготвено писмо до лично познат на
Йордан Йовков. По характер, смисъл и цели най-общо
то се припокрива с включеното в Събраните съчинения
на писателя /Вж. т. 6, 1973, „До неизвестно лице”, с.
283-284/. Разликата е, че тук е обозначено името на
адресата – бай Георги, очевидно по-възрастен от
Йовков негов познат, който за момента живее в Прова-
дийско. В замяна на тези конкретни свидетелства, във
вече публикуваното от С. Султанов писмо срещаме
уточнението „София, март 1931 год”. Вероятно около
тази дата е писано и тук предоставеното. Тъй като
текстът „До неизвестно лице” преди това намира място
в авторската книга „Йовков и неговият свят” /1968,
факсимиле между с. 208-209/ на Симеон Султанов,
остава необяснимо защо от него не е упоменат и
привлечения тук епистоларен фрагмент.

Два факта в новообявяваното писмо – обръщение-
то „бай Гьорге” и фразата „отдавна вече живееш в
Провадийско” – дават възможност с голяма сигурност
да идентифицираме адресата. Истината не ни
изненадва. Тя просто доуплътнява в едно по-късно
време продължил контакт още от учителските години
и на двамата. Става дума за Георги Вълчев – един
от най-добросъвестните и предоставили широк кръг
от данни за писателя, информатори в книгата на Димо
Минев „Йордан Йовков. Документи и свидетелства
за живота и творчеството му”/1947/. Ето и основания-
та за подобно твърдение в саморъчно предоставената
от учителя Георги Вълчев автобиография:

„Роден съм на 17 април 1876 г. Учителствал съм
в с. Сараджа, Добричко, от 1897 до 1900, в с. Каралий
от 1904 до 1907 г., в с. Саръджа от 1907 до 1913
г…. а завърших службата си в с. Мухалии,
Провадийско, от 1923 до 1933 г.” /Вж. Д. Минев,
цит. книга, с. 86-87/.

Нестигналата до нас част от писмото навярно е
съдържала сведения за общуването им в миналото,
датата на написването му. Но и в този си непълен
вид основната му цел ни става ясна. То потвърждава
следваната от Йовков практика на т. нар. „анкетен
метод”, благодарение на който той уплътнява откъм
автентични факти и ситуации сюжетите си на
разказвач. Можем само да гадаем, ако наистина е
получил описани някакви случки като отговор на тези
си искания – извън самопризнанията във връзка с
драмата „Боряна” – в кои от разказите му, създавани
през 30-те години, те са намерили своето място.

Засега като потвърждение за прилагането на
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YORDAN YOVKOV - „SURVEY METHOD”
AND ITS USES  Acad. Ivan Radev
Resume
It’s all about the neglected important feature of the cre-

ative process of the writer Yordan Yovkov. It is not only
grounded on his work but is sufficiently convincingly docu-
mented as a preliminary conception and outlined prac-
tice. Since there are no literary terms to summarize the
phenomenon, I‘ll make use of the sociological notion of
“survey method” without the specific author’s manifesta-
tions to completely overlap its characteristic.

On the one hand, the reasons to put it as a problem
are laid down in the personal testimonies of Yovkov, that
I will examine. On the other hand, his reserved and pub-
lished letter to Danail Konstantinov from Zheravna en-
joys a wide popularity in connection with the creation of
„Legends from Stara Planina”.  In his book „Yovkov and
his world” (1967, p. 208-209) Simeon Sultanov proclaimed
another letter send by the writer for the same purpose to
an unidentified person. Here I will attract unknown facts
so far, which cast further light on his readiness to resort
to the so-called “survey method” after 1925-1928., i. e.
after the „Legends from Stara Planina”. They document
the author’s attitude and belief that this is a base and a
reliable corrective not only in connection with stories from
the past but also from modern times.

ЙОРДАН ЙОВКОВ  – “МЕТОД
АНКЕТИРОВАНИЯ” И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Академик Иван Радев
Резюме
Это пренебрегаемая важная особенность твор-

ческого процесса у писателя Йордана Йовкова.  Она
не только была включена в созданные им произве-
дения, но также достаточно убедительно докумен-
тирована как предварительный план и определенная
практика. Поскольку среди литератоведческих
терминах отсутствует такой, который обобщает
явление, которым занимаюсь, я воспользуюсь
социологической понятии „метода анкетирования“,
но конкретные проявления автора полностью не
перекрывают его характеристику.

С одной стороны, мои основания поставить это
проблему кроются в личных признаниях Йовкова, на
которые я обращусь. С другой стороны, его письмо
Данаилу Константинову из Жеравны, широко попу-
лярное и уже публиковано, связано созданием „Ста-
ропланинских легенд“, широко популярное и уже
публиковано. В своей книге “Йовков и его мир” (1967,
с. 208-209) Симеон Султанов опубликовал еще одно
письмо, отправленное писателем с той же целью
неизвестному лицу. Здесь я буду опираться на неиз-
вестные до сих пор факты, которые проливают
дополнительный свет на его готовность даже
после 1925–1928 гг., т.е., после „Старопланинских
легенд“, прибегнуть к так называемой «метод
анкетирования». Они документируют отношение
и убежденность автора в том, что он основой и
надежным коррективом не только по отношению к
сюжетом из прошлого, но и из настоящего.

въпросния „анкетен метод” разполагаме с личното
признание на Йовков в текста-отговор на Елин Пелин,
с разгърнатата му гледна точка в писмото до Дан.
Константинов от Жеравна, с двете писма от началото
на 30-те години. Известни са и неговите самопризна-
ния за актуалността на подобна практика.

Не зная доколко е оправдано предприемането на
опит, вече документиран по повод на проекта за том
втори на „Старопланински легенди”/Вж. Н. Делчева,
цит. статия/, да се излезе с версия за творческите
последици от така възприетия от Йовков „анкетен
метод”, ориентиран към съвременността. Не разбира
се, в същия и дал завършените си резултати формат.
Просто да се формулират предположения за бъдещи
замисли и разкази сред включените в сб. „Женско
сърце” /1934/, като резултат, било на познатите две
писма, или от други, които не са стигнали до нас, а
със сигурност ги е имало. С риск да подведа читателя,
и без да изричам смътните си догадки и основания,
ще посоча няколко: „Асие”, „Грешница”, „Разплата”…
Неслучайно във връзка с тях, „Бележките” в края на
тома са най-оскъдни и изобщо не включват свидетел-
ски показания от близкото обкръжение на писателя за
изпълващите ги интересни житейски подробности.

Акад. Иван РАДЕВ

ЙОРДАН ЙОВКОВ – „АНКЕТНИЯТ МЕТОД”
И НЕГОВИТЕ УПОТРЕБИ
Акад. Иван Радев
Резюме
Става дума за пренебрегвана важна особеност

на   творческия процес у писателя Йордан Йовков.
И то не само залегнала   в създадени от него 
творби, а и достатъчно убедително документирана
като предварителен замисъл и предначертана
практика. Тъй като сред литературоведческите
термини липсва такъв, който да обобщава
занимаващото ме явление,   ще се възползвам от
социологическото понятие „анкетен метод”, без
конкретните   авторови прояви изцяло да
припокриват неговата характеристика.

От една страна, основанията да го поставя като
проблем, са заложени в личните признания на Йовков,
на които ще се спра. От друга страна, на широка
популярност се радва запазено и публикувано
неговото писмо до Данаил Константинов от
Жеравна, във връзка със създаването на
„Старопланински легенди”.     В книгата си „Йовков
и неговият свят”/1967, с. 208-209/ Симеон Султанов
оповести   друго писмо, отправено от писателя със
същата цел до неидентифицирано лице. Тук   ще
привлека неизвестни досега факти, които хвърлят
допълнителна светлина   върху готовността му и
след 1925-1928 г., т.е. след „Старопланински
легенди”,   да прибягва до т.нар. „анкетен метод”.
Те документират авторовата нагласа и убеденост,
че това е основа и надежден коректив не само във
връзка със сюжети от миналото, но и от
съвременността.
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Проф. дин Калчо К. КАЛЧЕВ

Проф. дин Калчо К.
Калчев (68 г.) е роден и из-
раснал в Южна Добруджа –
в с. Александър Стамболий-
ски, Спасово и в гр. Добрич.

Като университетски пре-
подавател във ВТУ “Св.св.
Кирил и Методий” разисква
теми за миналото на беса-
рабските българи; прави из-
следвания на двустранните

българо-турски военнополитически връзки и
отношения през 1913-1918 г.; проучва българ-
ското социалдемократическо движение до
войните (1912-1913 и 1915-1918 г.); детайлно
изучава най-новата българска военна история и
въпроси от историята на българската култура.

М о н о г р а ф и и: “Българската войска в
тоталитарната държава (1945-1989)” – С., 2007;
„Българо-турски военнополитически отношения
връзки и отношения – 1913-1915 г.” (В. Търново,
2010); „Българо-турски военнополитически
отношения (1915-1918 г.)” (В. Търново, 2011).

У ч е б н и   п о м а г а л а: „Увод в историческото
познание” (В.Търново. 2007, 2009, 2010, 2011 г.);
„Българската етническа общност в Бесарабия
(ХIX-XX в.). Възникване, развитие, принос в
общонационалните процеси” (В.Търново, 2009).

Над 20 публикации в различни български
сборници, брошури, вестници и доклади от научни
конференции на горепосочените теми.

П у б л и к а ц и и  в  ч у ж б и н а: „За някои
своеобразия в оценяване историческото дело на
Съединението” в.”Дриновський збiрник” т.1,
Харькiв-Софiя, 2007.; „Кишиневската младост на
д-р Анастасия Головина” – In: ara moldovei in
contextual civilizaei europene. In honorem dr.hab.
Georghe Gona – professor universitar. Ciinau, 2008.;
„Бессарабские болгары – ополченцы в Русско-
турецкой войне (1877-1878 г.)”– в. ”Краеведческий
вестник Измаилского историко-краеведческого
музея Придунавья. Выпуск 2. Измаил, 2008.

Макар че отшумя кулминацията на 140-годишнината от
свършека на Руско-турската война, открил пътя към учредяването
на новата българска държавност, би могло да се добави още
нещо към изписаното и изговореното в „ускорено демократи-
зиращата се” наша родина.  Първото, която бих добавил е, че на
събитията от 1877-1878 г.  трябва да се гледа  от гледна точка на
и с т о р и я т а  като наука, т.е. на историологията… Не на
словесното изкуство ! Все пак научният фазис на историческото
познание повелява да разграничаваме науката от изкуството !
(„Какво е наука, а какво е изкуство? – Едното е мисъл, а
другото – чувство.  Едното е истина за тази Вселена, а
другото - истина в душата родена” – такива съображения по
този въпрос изказва акад.Румен Цанев). Ние смятаме, че
историята като наука е синтез от идиографски и номотетични
знания. Другояче казано тя е синтез от знания, които описват
факти, или формулират изводи чрез единични съждения +
обобщаващи знания, които установяват закономерности,
формулират концепции, политологични оценки и т.н.  Само̀ по
себе си знаенето на множество факти от миналото не е още
научно историческо познание.

В нашите обременено с идеологеми време, при всички случаи
прочитането на статии от някакви вестници, или разкази на
нароили се пишман-историци, много често пораждат измамното
самочувствие за познаване на историята. Един от основните
фактори, обусловили този тип „познаване” досега, е грубата
селекция или идеологическата манипулация на /с/ фактите. А в
поредицата от събития от април 1877 до февруари 1878 г. има
изобилие от факти, нуждаещи се от осветляване не от една или
две, а поне от няколко, гледни точки. Това усложнява
заключенията в оценъчен план и може да доведе дотам, че да
твърдим напр., че на дипломатите на някогашната Европа,
понеже им е „писнало” да се занимават с „Източния въпрос”, се
събрали в Берлин и успели да кандардисат Абдул Хамид да
даде на българите някаква васална държавица, та да няма повод
Руската империя да се меси в балканските и българските
проблеми. Не трябва да се забравя, че тогавашна Европа се
олицетворява от Великобритания, Германия, Франция, Австро-
Унгария, Италия… Та тези най-добре благоразположени към
българското бъдеще господа, сблъскали се малко преди това в
земите си с някакви пробългарски движения, решили с цел да
изолират самодържавна Русия от „Восточний вопрос”, да даруват
чрез султана едно българско Княжество…

Така на бъдещите български „европейчета” ще се култивира
силно неглижиране на Руско-турската война от 1877-78 г. и децата
няма да знаят за никаква посланическа конференция в Цариград,
за никакъв Лондонски протокол, за никакъв 12/24/ април 1877 г.,
за никакво преминаване на руски войски при Свищов. Дали ще
се споменава за Шипка, Плевен, Шейново не съм убеден.
Допускам, че може би нещо сигурно ще се напише или каже за
Санстефанския мирен прелиминарен договор, който лошият граф
Игнатиев наложил на Османската империя, която през февруари
1878 г. била „на зор”, но „добрият султан” се обърнал за помощ
към Европа и т.н. За „владичество”, за „робство” – разбира се, че
няма да се споменава.

„За капак” на  уроци от подобен характер 100 % ще се изведе
като заключение извода за завоевателните амбиции на Русия,
която искала  по нашите земи „задунайская губерния”… Би било
тъжно, ако в българското квазиисторическо пространство не
съществуваха и такива настроения, които в крайна сметка имат
една цел и насока – да отрекат освободителния характер на

ÐÀÇÌÈÑËÈ ÍÀ
ÃËÀÑ ÏÎ ÏÎÂÎÄ
ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ
ÎÒ ÊÐÀß ÍÀ
ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÀÒÀ
ÂÎÉÍÀ ÎÒ 1877-78 Ã.
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войната, довела до Сан Стефано и Берлин и оттам до
възстановяване на българската държава. Всъщност
такъв вид знание би било наказание за всеки истински
историк, който е писал и говорил винаги и всякога
само за героизма на руските войници, офицери и
генерали, за бойната дружба между тях и българските
опълченци, за юначното поведение на българи и руси
при Шипка, за сърдечния български прием в духа на
„Здравствуйте, братушки” и т.н. Пълното игнориране
на проблема за собствените цели и интереси на
самодържавна Русия ще поведе логично до другата
крайност – да се игнорират тотално проявленията на
слабостите, грешките и „сенчестите страни” изобщо,
в действията на руската освободителна войска. А
такива  „сенчести страни” безспорно е имало и не са
първите Панайот Денев и Георги Данаилов, които ги
„откриват” чрез превода на книгата на Евгений Утин
„Писма от България през 1877 г.”. Последните двама
обаче има защо да се гордеят, защото са първи,  които
превеждат на български език репортажите на Е.Утин
изцяло. За „язвите” в дейността на руската армия
трябва и да се говори, а и да се пише. Но отговорността
за тях, особено за тези в дейността на временното
руско управление, интендантството, а и в медицин-
ската част не трябва да се приписва на всички руси,
и оттам да се заключава, че „Никакво освобождение
е нямало!”. Защото огромната част от русите, вкл. и
тези, които се сблъскват с „неразбиране” от страна на
българите,  идват тук с ясното съзнание, че трябва с
действията си да разгромят османското военно-
тоталитарно владичество, което в тогавашните им
представи, не без основание,  се квалифицира като
робство. В тясна връзка с казаното стои и един друг
въпрос: как трябва да се оцени характера на една
война като Руско-турската, в която има освен битки,
сражения, боеве и много, много дипломация…
Понеже въпросът не може да се резюмира с две-три
изречения, ще изложа само принципа: характерът на
такава война може да се определи от баланса между
обективни потребности, субективни цели и крайни
резултати на участващите в нея, като най-напред се
обърне внимание върху българите. Просто защото
сблъсъкът между двете империи става заради
българите. Не заради арменци, заради грузинци или
азери, а заради преживяното от българите през 1876
г., разтърсило обществеността дори в Западна Европа,
пък и заради участието им във войната извън
опълчението. Та… дори да се абстрахираме от
мнението, изказано от лорд Странгфорд  („Българите
са най-способната нация, която следва да наследи
Европейска Турция”  – 1876 г.), трябва да отговорим /
не без някои резерви!/ положително  на два въпроса:
1/ беше ли готово българското общество да формира
своя държавност в естествения й етнически ареал,  и
2/ имаше ли зрял политически фактор, който да
осъзнава потребността от поставянето на тази цел? В
естествена връзка с тях стои и третият: какво бе
постигнато в крайна сметка.  Ако разсъждаваме „без
гняв и пристрастие” и по трите въпроса трябва да
признаем, че не всичко е за „шестица”. Съвсем

отделно от това се ситуират като комплексиращ фактор
и руските недостатъци и несъвършенства /в т.ч. и на
граф Н.П.Игнатиев – най-искрения българофил !/.
Вината за всичко това не е обаче сред руската
солдатско-офицерска маса. Защото тя плаща за
всички слабости, пропуски и опущения. С кръвни
жертви… И благодарение на тези и на немалкото
загинали българи … България … възкръсва.

Нека се върнем към началото. Ако Историята все
пак е наука /условно ще я наречем Историология!/, а
не слуга на ротационно менящи се политически елити,
не би следвало да „доказва” как се стига от Сан
Стефано до Берлин, а само да се припомни изказаната
от даскал Ботйовия син мисъл в неговия фейлетон
„Смешен плач” /1871 г./ относно „лудите” и „бесните”.
Защото такива има и сред политическия ни елит. Като
любим похват в съвременното омаловажаване значе-
нието на РТВ, при това „подкрепен” и наукообразно,
днес изплува на челно място и тенденцията за силно
омаловажаване  броя на загиналите руски втйни. При
това този похват не е от вчера  „легитимиран” и не би
бил тенденция, ако нещата се назоваваха по-ясно и
открито. А това става някак винаги „между другото”. А
още преди 12 години в съвместния си труд „От Шипка
и Плевен до Сан Стефано и Берлин” Константин Косев
и Стефан Дойнов, като се позоваваха на авторско
изследване на  А.С.Георгиевский и З. Мицов за
медицинската общественост и военната медицина в
Освободителната 1877-1878 г. война, бяха посочили,
че жертвите на Русия  били 66  130, като 11  905 били
убити, 4  673 умрели от раните си, 5  121 изчезнали
безследно, а 44  431 умрели в резултат на различни
заболявания. Тези данни обаче могат да бъдат
оспорвани. Впечатлява обаче, че през 2018 г. мнозина
пишещи „братя” по темата много по-често обръщаха
внимание на ЧИСЛОТО НА УБИТИТЕ, кaто за
останалите групи почти не се обръщаше внимание.
За сметка на това всякога се подчертаваше, че
митологичният брой от 200  000 жертви бил измислен
от „комунистическите историци”.

По този въпрос бих допълнил, че 11 905-те загинали
в сражения са указани въз основа на руски архивни
данни, ползвани от някогашния статистик от съветската
епоха Б.Ц.Урланис (1960 г.).  Ако вникнем внимателно
в труда на последния обаче, ще се досетим, че това
число руското Военно министерство сочи в характер-
ната за българо-руските отношения 1886-87 г. – времето
на тяхното пиково изостряне, когато не следва да се
изключва и хлъзгавия уклон към манипулация на
цифрови данни.

А по-внимателният поглед в изследвания на
съветски автори от последните десетилетия на ХХ в.
(Виноградов, В.И.   Русско-турецкая война 1877-1878
гг. и освобождение Болгарии.   М., 1978, с.239) би ни
показал, че през време на войната загубите на
Дунавската армия  били 102  799 човека, като от тях
убитите, умрелите от рани и болести били 67 590.
(Авторът сочи, че е взел тези сведения от Центральный
государственный Военноисторический архив СССР,
ф.485, д.1226, л.35). Разликата с данните, изнесени



Ф О Р У М, бр. 4, 2019 г.8

по-горе все пак не е фрапираща. Ние приемаме този
брой като сравнително по-близък до историческата
истина и допускаме, че числото 200  000 може и да е
преувеличено. Но намираме, че това преувеличение
не е патент на „комунистическата историография”.

Защото още в първите години след Освобожде-
нието – доста преди да се „скъсат” българо-руските
отношения – през 1881 г. в Княжеството има широка
гражданственост числото от 100 000 загинали руски
войници, на които телата още не били изтлели в българ-
ската земя  (Иречек, К.  Български дневник т.1, с.422).
А другото (200 000), обозначаващо броя на загиналите
в България руси бе останало в паметта и на един от
дядовците ми, който не е бил комунист и е имал само
начално образование, ала е бил всякога отзивчив към
знаенето и помненето на исторически сведения.

В българската учебникарска и популяризаторска
историческа литература това число се отличава с
виталност. В далечната 1910 г. известният български
политик Янко Сакъзов, когото не следва да подозира-
ме в сляпо русофилство или „комунистически” пристра-
стия, в труда си „Българите в своята история” (с.211),
отбелязва, че за свободата на „родствения” български
народ  русите дали „с т о т и н и”  хиляди жертви, без
да уточнява дали стотиците са две, три или
повече. Същото не толкова прецизно число ще видим
и във второто издание на Сакъзовия труд от 1918 г.
Изразът стотини отразява не една стотица… Ако все
пак се завърнем към Б.Ц.Урланис (1906-1981 г.) и труда
му „Войны и народонаселение Европы” , М., 1960 ще
трябва да констатираме, че числото на убитите на
Дунавския оперативен театър (т.е. в българските земи),
действително е 11 905, но че ранените са 56 652, 6 804
са умрели от рани, 81 363 са умрели от болести, 1 713
са загинали по други причини. Има още 3 500 човека,
които се отчитат като „изчезнали” /”без вести пропав-
ших”/. (На Кавказкия фронт убитите са 3 662).

Ред други любопитни данни ни сочи Б.Урланис,
напр. за броя на убитите от румънската армия, за
загиналите в руско-турските войни през XVIII в., за
жертвите в други войни на Русия или на европейски
страни и пр.

Логично е да хвърлим взор и в съчинения на из-
вънруски анализатори на Руско-турската война от 1877-
1878 г. – напр. на основоположниците на „комунизма”
в тогавашна Европа. Защото и К.Маркс, както и Фр.
Енгелс са съвременници на Руско-турската война и
се отличават с неистова ненавист към руския царизъм,
като около 1877-1878 г. българите изобщо не им попадат
в полезрението. Към османските турци и двамата имат
едно положително отношение и това ги кара да изказват
понякога спорни становища. Енгелс и тогава, а и по-
късно минава за специалист по военна проблематика
и неслучайно го назовават Генералът. А пък по-рано
от него още младият К.Маркс в крайната си ненавист
срещу панславизма и възторженото отношение към
въстаналите през 1848 г. унгарци е дамгосал нашите
деди – българите, като че ли навеки с пренебрежи-
телната оценка, че те са ”народност, която в средните
векове е била най-силна и страшна, а днес са известни

в Турция със своето добродушие и мекосърдечност”.
И двамата наблюдатели не смятат за потребно дори
да отбележат тяхното съществуване в 1877-78 г.
Затова ще срещнем  злостното предсказание на Фр.
Енгелс, че миналите Дунава руси не ще могат да
изхранват армията си, пък и утопичната надежда на
Маркс за… революционен „преврат” в Русия  след
военните неуспехи при Плевен. Неадекватността  личи
и в химерите на Енгелс за „двойното” засилване на
турците през наближаващата 1878 г. и принудително
изтегляне на русите северно от Дунав. Пак той
ползвайки информация от различни, а не само немски,
източници уверява брат си Херман на 13 окт. (1 окт.)
1877 г., че само през септември русите имали умрели
от рани и болести около 13  000 души, а от началото
на войната убитите от тяхна страна били 47  000 д.
(КМ,ФЕ.  Съч. т.34, с.232).

Последната индикация привлича вниманието, за-
щото представлява сводни данни от различни извори.
Но и тя не би следвало да се приема на юнашко
доверие, защото заключението „Ако останат още 3
седмици пред Плевен и на Лом  (има се предвид р.
Русенски Лом - К.К.) може да се случи да се разпадне
цялата [руска – К.К.] армия”. Както е добре известно
обсадата на Плевен продължава до 10 дек. (28 ноем.)
без да се стига до „разпад” на руската войска, а
сраженията около р. Русенски Лом съвсем не са с
решаващ характер, за да повлияят поведенчески
върху руския боен дух. Числото, означаващо броя
на убитите от началото на войната, изглежда обаче
повече вероятно, тъй като сумарно убитите в сражения
край Свищов, край Ески Загра (Стара Загора), на
Шипка (Св.Никола) и край Плевен  със сигурност ще
достигнат и надминат 47 000. Нека припомним, че само
на 31 авг. /13 септ./  руската армия губи 13 000 човека,
а ден преди това нейните убити и ранени са 4 500.
Причина за тези неудачи не са само по-доброто въоръ-
жение на турците, но и срещани рецидиви от настъпа-
телната тактика, съхранени още от времето на А.В.
Суворов. Те имат свои поддръжници и сред част от
руското командване, което продължава да вярва, че
„пуля дура – штык молодец” („куршумът е глупак, а
щикът – юнак”) и не цени достатъчно войнишкия живот,
хвърляйки понякога  хиляди войници в щикови атаки
и допускайки „преразход” на жива сила в името на
висшата, освободителната цел. А от 1/13 окт.1877 г.,
когато е писмото на Фридрих до Херман, до 19 февр./
3 март 1878 г. ще има още много руски жертви. Може
би ще трябва да се припомни, че само край Шейново
в края на дек. 1877 г. русите губят 5 000 убити и ранени
срещу 1 000 от страна на турците. А колко са измръз-
налите при „мирното” зимно преминаване през Балкана
и колко от тях са починали – точна статистика няма.

3 март (19 февр.) започва да се почита като ден на
освобождението на България от турско робство от
1888 г,, когато България се управлява от Стефан
Стамболов. Неговото име е останало в националната
ни памет, че е най-виден представител на „патриотите-
русофоби”. А днес ?... Крайната русофобия активира
крайната русофилия.  „Аз с Русия политика на правя”
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THOUGHTS ABOUT THE ANNIVERSARY OF
THE WAR OF LIBERATION IN 1877-78
Kalcho K. Kalchev
Resume
A number of details about the strategy, and espe-

cially the tactics of Russian military command can and
should be criticized by a military history specialist…
Russian politics after February 19 (March 3) steer a
course in one way when Alexander II is still alive /until
1881/. His son Alexander III (1881-1894) pursues a fun-
damentally opposite policy and during the reign of Em-
peror Nicholas II (1894-1917) - different from the others.
Responsibility should not be held for the misunderstand-
ings, mistakes and failures of politicians on both sides -
lieutenant-colonel P. Kalitin and Yu. P. Vrevskaya (“Rose
of Russia” according to Victor Hugo). They have their
own parents, loved ones, friends. But they will remain
forever in the Bulgarian land. It would be a crime to look
at the humanity common to all mankind of artists such
as Vs. Garshin and V.V. Vereshchagin („На Шипке все
спокойно”, „Панихида”), and top-ranked medical men
such as N.I. Pirogov and N.V. Sklifosovsky… This is
how the laws of History command, if it is a science. And
the humanities and morals must be inseparable.

Finally, I will recall the maxim attributed to G.
Santayana (1863-1952)- „Those who cannot remember
the past are condemned to repeat it”.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОЛОСА
ПО ПОВОДУ КОНЦА ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
ВОЙНЫ ОТ 1877-78 г.
Кальчо К. Калчев
Резюме
Ряд деталей стратегии и, в особенности,

тактики российского военного командования можно
и должно подвергаться критике со стороны
специалиста-военного историка ... А российская
политика после 19 февраля (3 марта) 1878 г.,была
одна во время Александра II (до 1881 г.), а с его сыном
Александром III (1881-1894 г.) - совершенно проти-
воположная, а во времена правления императора
Николая II (1894-1917 г.) – третья. Но ответствен-
ность за недоразумения, ошибки и неудачи политиков
с обеих сторон не надо искать ни у подполковника
П. Калитина, а также и у Ю.П.Вревскую (называна
«Роза России» по мнению В. Юго). У них были роди-
тели, близкие, друзья, но они остались навсегда на
этой, на болгарской земле. Было бы преступно
смотреть в общочеловеческую гуманностью таких
художников, как В. Гаршин и В.В. Верещагин («На
Шипке все спокойно», «Панихида»), а также медиков
самого высокого ранга, таких как Н.И. Пирогов и Н.В.
Склифосовский… Вот так действуют законы
Истории, если она действительно наука. А гумани-
тарные науки и нравственность должны быть
неразделимы.

Наконец, я напомню сензацию, приписываемую
Дж. Сантаяне (1863–1952 гг.): «Те, которые не
помнят прошлого, обречены его повторять».

(д-р Ст.Данев). И докарахме националните катастрофи.
Днес двете крайности напомнят някогашното
ибрикчийство в условията на османското владичество,
в което има и робство…  Но това е друга тема.

Редица детайли и от стратегията, и особено от
тактиката, на руското военно командване могат и
трябва да подлежат на критика от специалиста военен
историк… Да не говорим пък за руската политика след
19 февр.(3 март) 1878 г., която приживе на Александър
II /до 1881 г./ е една, при сина му Александър III /1881-
1894 г./– коренно противоположна, а по времето на
император Николай II /1894-1917 г./ – трета. Ала отго-
ворност за недоразуменията, грешките и провалите
на политиците и от двете страни не би следвало да се
търси както от подполк. П.Калитин, така и от
Ю.П.Вревская  („розата на Русия”, според В.Юго). Те
са имали свои родители, близки, приятели. Но са
останали завинаги в тази, в българската земя.
Престъпно би било да се взираме и в общочовешката
хуманност на творци като Вс.Гаршин и В.В.Верещагин
(„На Шипке все спокойно”, „Панихида”), и на медици
от най-висок ранг като Н.И.Пирогов и Н.В.
Склифосовски… Така повеляват законите на Историята,
ако тя наистина е наука. А хуманитарните науки и
нравствеността трябва да са неразделни.

Накрая ще припомня сентенция приписвана на
Дж.Сантаяна /1863-1952 г./ - „Тези, които не си спомнят
миналото са обречени да го повторят”.

 проф. дин  Калчо К. КАЛЧЕВ

РАЗМИСЛИ НА ГЛАС ПО ПОВОД
ГОДИШНИНАТА ОТ КРАЯ НА
ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА ОТ 1877-78 Г.
Калчо К. Калчев                              Резюме
Редица детайли и от стратегията, и особено

от тактиката, на руското военно командване
могат и трябва да подлежат на критика от
специалиста военен историк… Да не говорим пък
за руската политика след 19 февр.(3 март) 1878
г., която приживе на Александър II /до 1881 г./ е
една, при сина му Александър III /1881-1894 г./–
коренно противоположна, а по времето на
император Николай I I /1894-1917 г./– трета. Ала
отговорност за недоразуменията, грешките и
провалите на политиците и от двете страни не
би следвало да се търси както от подполк.
П.Калитин, така и от Ю.П.Вревская  („розата на
Русия”, според В.Юго). Те са имали свои родители,
близки, приятели. Но са останали завинаги в тази,
в българската земя. Престъпно би било да се
взираме и в общочовешката хуманност на творци
като Вс.Гаршин и В.В.Верещагин („На Шипке все
спокойно”, „Панихида”), и на медици от най-висок
ранг като Н.И.Пирогов и Н.В.Склифосовски… Така
повеляват законите на Историята, ако тя
наистина е наука. А хуманитарните науки и
нравствеността трябва да са неразделни.

Накрая ще припомня сентенция приписвана на
Дж.Сантаяна /1863-1952 г./ - „Тези, които не си
спомнят миналото са обречени да го повторят”.
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Проф. д-р Пламен Павлов
е роден на  12 юли 1958 г. в
с. Пейчиново, община Бяла,
област Русе, в семейство на
учители. През 1978  – 1982 г.
завършва история във Ве-
ликотърновския универси-
тет „Кирил и Методий”. От
1984 г. е преподавател по ис-
тория  на Византия и сред-
новековните балкански дър-

жави във Великотърновския университет, про-
фесор, доктор по история. От 1992 г. е хоноруван
преподавател в различни университети. Участ-
ва в различни форуми и изяви на български об-
щности в чужбина. Научен секретар на Трудове
на ВТУ (серия история), сп. „Епохи“, член на ред-
колегиите и редактор на редица научни издания.
Сценарист и консултант на документални фил-
ми, посветени на българското минало и съдбата
на българите в чужбина за БНТ, „Евроком“, СКАТ,
„Дестинация България“ и др. През 2005  – 2008 г.
води предаването „Студио история и култура“
на Национална радиомрежа „Фокус“. От юни  2003
г. е автор и водещ на предаването за история и
култура  „Час по България”  на  Национална теле-
визия „СКАТ”. От 1998 до 2002 г. е председател
на Държавна агенция за българите в чужбина.
Работи за развитието на връзките между бъл-
гарските дружества и организации от целия свят.
Инициатор и участник в създаването на различ-
ни научни, културни и обществени проекти: се-
рията от международни научни конференции и
издания „Българите в Северното Причерномо-
рие“ (от 1992), на издигането на паметници на
кан Кубрат при с. Мала Перешчепина до Полтава
(2001), на Св.Св.Кирил и Методий в Микулчице
(Чехия) и др. Инициатор за създаването на на-
градата „Света  Злата Мъгленска“ за българка
на годината от общностите в чужбина (2009), на
др. инициативи, насочени към утвърждаването
на единството на българската нация и връзките
на България с нейните общности извън днешните
ѝ  граници. Член (2014–2018) на  Българската
академия на науката и изкуствата. Председател
на Кръг „Будител” (от 2010 г.). През 2016 г. става
председател на новосъздадения Център за
медиевистични изследвания във Великотър-
новския университет. През 2018 г. е избран за
председател на Фондация „Васил Левски“. Автор
е на повече от 400 статии и 10 учебника. На 22
март 2018 г. е обявен за почетен гражданин на 
Велико Търново.

За Руско-турската война от 1877–1878 г., наричана с право
Освободителна (за жалост, не и за цялата българска нация…),
са изписани хиляди страници. Самата война нерядко предиз-
виква противоречиви оценки, особено през последните години.
Те не поставят под съмнение важността на историческите
събития, а обичайните „мантри“ за славянско и православно
братство, „Дядо Иван“, и т.н. Резервите към патетиката от
близкото миналото са обясними – една „Велика сила“ не започва
война от хуманни подбуди, поне не само от такива, а преди
всичко поради своите геополитическите интереси. Разбира се,
това не изключва проявите на солидарност от страна на различни
слоеве на тогавашното руско общество, примерите на съпри-
частност и героизъм. Има обаче и негативни прояви по отно-
шение на българското население, особено при снабдяването
на армията, които не бива да се премълчават. Най-важното в
конкретния исторически момент е, че интересите на българската
нация и онези на северната империя в голяма степен съвпадат.
След почти година бойни действия, драматични обрати и хиляди
жертви България се завръща на политическата карта на света
след пет века чужда власт.

Когато се говори за войната, най-силен акцент се поставя на
боевете за прохода Шипка, Плевенската епопея, освобождава-
нето на София, победата при Шипка–Шейново… Това е напълно
разбираемо, но не ни дава достатъчно ясна и пълна картина на
случилото се – така или иначе, значението на някои важни
моменти в развитието на военните действия, на конкретни
кампании и сражения остава недостатъчно оценено. Могат да
се дадат доста примери – действията на Източния отряд в
Северна България, боевете при Елена в през ноември–
декември 1877 г. и др. В случая ще се ограничим с един наглед
ясен и като че ли излишен въпрос: „Кой е първият освободен
български град?“Ако направим анкета, почти на 100 процента
отговорът ще бъде един: Свищов, а денят – 15/27 юни 1877 г.
Без да отричаме определящата за развитието на военните
действия мащабна операция на руската армия при Свищов,
верният отговор е друг. Първият свободен български град е
Мачин в Северна Добруджа и това се случва пет дни преди
Свищов – на 10/22 юни 1877 г. Десантът е проведен от корпуса
на ген. Цимерман, действащ като самостоятелна единица на
левия фланг на руската армия. След серия сражения между
импровизираната руска флотилия и турската, в която е имало и
модерни за времето си броненосни кораби, в крайна сметка
русите успяват да дебаркират на българския бряг на Дунав. В
тъмнината на късната вечер на 9/26 юни десет руски пехотни
роти с едва четири оръдия отплават от Галац със салове и лодки.
Важно е да подчертаем, че както при всички последвали акции
от подобен род, и тук русите са насочвани от местни българи,
осем души на брой. Именно тези водачи и разузнавачи,
познавайки отлично местността, посочват най-подходящите
места за десант, още повече при високите води на реката по
същото време. Въпреки че турците придобиват информация от
свои шпиони в Румъния и оказват ожесточена съпротива,
пробивът е успешен. В три часа през нощта на 9/26 юни първите
руски части стъпват на българска земя.  В обедните часове на
следващия ден със салове и лодки вече са преминали шест
хиляди руски бойци. Както отбелязва съвременникът Г.
Димитров, „… Честити са били наистина българите в този градец,
защото при освобождението на България, те са видели най-
първо счупването на веригите на петвековното робство…“ Преди
да избягат от града „… черкезите и башибозуците разбивали

РАЗМИСЛИ ЗА
ПОЗНАТАТА
„НЕПОЗНАТА“
ВОЙНА
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българските дюгени и къщи, обирали, безчестили и
убивали. В един двор се намерили 35-годишна бъл-
гарка с двете си дъщери изнасилвани, после убити…“

Добруджанските българи посрещат ген. Цимер-
ман „… с неописуема радост, хляб и сол, а тримата
им свещеници отслужили благодарствена лития…“
В Мачин е избран административен съвет с предсе-
дател (кмет) Ст. Йонев и заместник Ст. Тонев, съвет-
ници стават Марко Тодоров, Коста Георгиев, Димитър
Краев и Григор Владиев, а за началник на градската
полиция е назначен С. Габровски – авторитетни
местни българи, за които днес не знаем почти нищо.
Корпусът на Цимерман, който повсеместно е
подкрепян от българското население, от негови
доброволни отряди и чети, достига до линията Черна
вода – Кюстенджа и „държи в шах“ турските сили в
Североизточна България през цялата война. Уви,
българската свобода в Мачин, Тулча, Бабадаг и цяла
Северна Добруджа трае твърде кратко. Още със Сан-
Стефанския и окончателно с Берлинския договор
Руската империя разменя областта, люлката на
българската държавност при Аспарух, за владяната
от Румъния до онзи момент Бесарабия. След Крайов-
ската спогодба от 1940 г. българското население от
Северна Добруджа в преобладаващата си част е
преселено в България. Споменът за първия свободен
български град избледнява. И все пак, дали
превратностите на историята ни дават право да
забравяме Мачин и мястото му в нашето минало?

Примерът с българите от почти напълно забравена-
та днес Северна Добруджа още веднъж показва
нещо много важно – Освободителната война е
поредният категоричен израз на единството на
нашата нация в епохата на Възраждането. От
приетите в Българското Опълчение над седем
хиляди и четиристотин доброволци около хиляда са
от Македония, стотици – от Добруджа и Поморавието,
както и от българските общности в Румъния и особено
в Бесарабия. Първоначалният състав на т.нар. „Пеши
конвой на главнокомандващия“ от около 300 души е
съставен почти напълно от бесарабски българи. През
2012 г. в Болград по инициатива на Асоциацията на
българите в Украйна тържествено бе осветен
паметник на бесарабските български опълченци.
Паметникът е умалено копие на паметника   на връх
Свети Никола в прохода Шипка, а на него са изписани
имената на   около 200 опълченци, издирени от проф.
Калчо Калчев и проф. Николай Червенков. Ако се
вгледаме в състава на Опълчението като цяло, най-
много са доброволците от градовете и селищата от
двете страни на Стара планина – там, където е най-
силна комитетската мрежа на Левски, където са
огнищата на Априлското въстание. От тази част на
България е и най-многобройната икономическа и
политическа емиграция в съседна Румъния.

Дори и днес представата, че „свободата ни е
дадена даром” е внушавана системно и тенденциозно
– не само от недоброжелатели, но и в духа на
някакъв наш необясним национален мазохизъм… А
участието на тогавашните българи във войната е

значимо като човешки потенциал, и не само! Незави-
симо от ограниченията, налагани от самото руско
командване, с оръжие в ръка се сражават поне
двадесет хиляди българи. Опълчението брои 7400
хиляди души, отсам Дунава се създава и т.нар. Второ
опълчение от около 5 хиляди бойци. В хода на вой-
ната в редица райони действат доброволчески отряди,
както и т. нар. „народни милиции“ от доброволци в
най-невралгичните точки – Стара Загора, Казанлък,
Карлово, Сопот, Габрово, Севлиево и т.н. В някои
случаи тези формирования наброяват стотици, а в
екстремални моменти дори над хиляда души, водят
борба с башибозушките банди, осигуряват общест-
вения ред и т.н. Т.нар.  „народни горски (планински)
чети“ под командата на “вехти“ и по-млади войводи
като Панайот Хитов, Филип Тотю, Ильо Малешевски,
Георги Пулевски, Симо Соколов и др. на свой ред
играят важна роля за руските успехи. Благодарение
на българските разузнавачи, русите познават отлично
Стара планина с всички ѝ проходи и пътеки. Това им
дава надмощие, и то при положение, че Османската
империя владее тези места от векове! В разгара на
войната в значителна степен снабдяването на руската
армия с храни, фураж и т.н. е осигурявано от
българските общини.

Единството на нацията е категорично изразено и
с „адреси“ на общините от Македония, Поморавието
и Северна Добруджа до Великите сили и руския
император Александър II – тамошните българи
изразяват своята воля да бъдат включени в границите
на свободна България и против разпокъсването на
българското етническо пространство от Берлинския
конгрес. Наистина, нямаме право да забравяме, че
войната от 1877–1878 г. носи свобода само на част
от нашата нация. Изконни български области като
Македония и Източна Тракия остават под турска
власт, Северна Добруджа е дадена на Румъния,
Поморавието – на Сърбия. От друга страна,
документите недвусмислено показват, че мирът от
Сан-Стефано съвсем не е толкова ефимерен като
замисъл, както често се твърди напоследък – неговото
оспорване води до сериозна поляризация на
общественото мнение дори и в самата Русия, вкл.
до пълна неотстъпчивост за негова ревизия.

Въпреки горчилката от нерешения и до днес
български национален въпрос, символ на
възкръсването на нашата държавност си остава
мирът от Сан-Стефано. За поколения идеалът за Сан-
Стефанска България е нашата „Българска мечта”, за
която са водени войни и са пролети реки от кръв.
Затова Трети март се нуждае от осмисляне не само
като национален празник, а и като Ден за размисъл –
кои сме, защо сме такива и какви трябва да бъдем.

Проф. д-р Пламен ПАВЛОВ
БИБЛИОГРАФИЯ: Български опълченци от Бесарабия.–
Асоциация на българите в Украйна: http://abuodes.org.ua/start/
spisak_opalcen/. • Българското опълчение в Освободителна-
та война от 1877-1878 г. София, 1935. • Войната за освобож-
дението на България.  Достопамятна книга за руско-турската
война през 1877-1878 г. София, 1883. • Генов, Ц. Освободителна-
та война (1877-1878). София, 1978. • Грек, Ив., Н. Червенков.
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Българите от Украйна и Молдова (Минало и настояще). София,
1993. • Димитров, Б. Хроника на Освободителната война (1877-
1878). София, 1997. • Димитров, Г. Страданията на българите
и освобождението на България през 1877-78 г. София, 1899. •
Калчев, К. Българската етническа общност в Бесарабия (XIX-
XX в.). В. Търново, 2009. • Кисов, С. Ив. Българското опълчение
в Освободителната руско-турска война (1877-1878). София,
1902 (Пловдив, 2017). • Косев, К., Ст. Дойнов. Освободител-
ната война (1877-1878) и българската национална революция.
София, 1988. • Кьосева, Цв. Цената на българското освобожде-
ние. – Будител, 2018, кн. 1, 56-66. • Мусевич–Бориков, А.
Документи за Освободителната вой-на (1877-1878). Из тайната
архива на Военно-историческата комисия при Главния
Генерален щаб в Петербург – Сб. на БАН, кн. XXXI. София, 1937.
• Пейков, Т. Епопея за българските опълченци. София, 2018. •
Станев, Хр. Сраженията край Елена през Освободителната
война. В. Търново, 2006.

РАЗМИСЛИ ЗА ПОЗНАТАТА „НЕПОЗНАТА“ ВОЙНА
Проф.д-р Пламен Павлов Резюме

Примерът с българите от почти напълно забра-
вената днес Северна Добруджа още веднъж показва
нещо много важно – Освободителната война е
поредният категоричен израз на единството на
нашата нация в епохата на Възраждането. От
приетите в Българското Опълчение над седем
хиляди и четиристотин доброволци около хиляда са
от Македония, стотици – от Добруджа и Поморавие-
то, както и от българските общности в Румъния и
особено в Бесарабия. Първоначалният състав на
т.нар. „Пеши конвой на главнокомандващия“ от
около 300 души е съставен почти напълно от
бесарабски българи. През 2012 г. в Болград по
инициатива на Асоциацията на българите в Украйна
тържествено бе осветен паметник на бесараб-
ските български опълченци. Паметникът е умалено
копие на паметника   на връх Свети Никола в прохода
Шипка, а на него са изписани имената на   около 200
опълченци, издирени от проф. Калчо Калчев и проф.
Николай Червенков. Ако се вгледаме в състава на
Опълчението като цяло, най-много са доброволците
от градовете и селищата от двете страни на
Стара планина – там, където е най-силна комитет-
ската мрежа на Левски, където са огнищата на
Априлското въстание. От тази част на България
е и най-многобройната икономическа и политическа
емиграция в съседна Румъния.

Въпреки горчилката от нерешения и до днес бъл-
гарски национален въпрос, символ на възкръсването
на нашата държавност си остава мирът от Сан-
Стефано. За поколения идеалът за Сан-Стефанска
България е нашата „Българска мечта”, за която са
водени войни и са пролети реки от кръв.  Затова
Трети март се нуждае от осмисляне не само като
национален празник, а и като Ден за размисъл – кои
сме, защо сме такива и какви трябва да бъдем.

THOUGHT ABOUT THE KNOWN “UNKNOWN” WAR
Prof. Plamen Pavlov, PhD Abstract

The example of Bulgarians from the almost com-
pletely forgotten North Dobrouja today once again shows
something very important  The War of Liberation is yet
another clear expression of our nation’s unity in the Re-
naissance. About 1000 volunteers admitted in the Bul-
garian Militia (over 7400) are from Macedonia, hundreds
- from Dobrouja and Pomoravia, as well as the Bulgar-
ian communities in Romania and especially in

Bessarabia. The original composition of the so-called.
“Пеши конвой на главнокомандващия”  of about 300
people is made up almost entirely of Bessarabian Bul-
garians. In 2012 in Bolgrad, a monument to Bessarabian
Bulgarian army was officially consecrated at the initia-
tive of the Association of Bulgarians in Ukraine. The
monument is a small version of the monument on St.
Nicholas peak in Shipka Pass and it has the names of
about 200 rebels tracked down by prof. Kalcho Kalchev
and prof. Nikolay Chervenkov. If we look at the compo-
sition of the army as a whole, most are volunteers from
cities and villages on both sides of the Stara planina
where Levski’s committee network is the strongest,
where are the outbreaks of the April Uprising. From this
part of Bulgaria is the most numerous economic and
political emigration in neighboring Romania.

Despite the bitterness of the unresolved Bulgarian
national issue to this day, the symbol of the resurrection
of our statehood remains the peace of San Stefano. For
generations, the ideal of Bulgaria of San Stefano is our
“Bulgarian Dream”, or which wars have been fought and
rivers of blood have been spilled.  That is why March 3rd
needs to be considered not only as a national holiday,
but also as a Day for reflection  who we are, why we are
and what we should be.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИЗВЕСТНОЙ
“НЕИЗВЕСТНОЙ” ВОЙНЕ
Проф. д-р Пламен Павлов Резюме

Пример болгар из почти полностью забытой
сегодня Северной Добруджи еще раз показывает
нечто очень важное - Освободительная война – это
еще один категорический израз единства нашей
нации в эпоху Возрождения. Из более чем семи тысяч
четырехсот добровольцев, принятых в Болгарском
Ополчении, около тысяча из Македонии, сотни из
Добруджи и Поморавии, а также из болгарских
общностей в Румынии и особенно в Бессарабии. Пер-
воначальный состав так называемого „Сухопутная
охрана Главнокомандующего“, состоящийся из 300
человек, почти полностью состоит из бессарабских
болгар. В 2012 году по инициативе Ассоциации
болгар в Украине был торжественно освящен
памятник бессарабским болгарским ополченцам.
Памятник является уменьшенной копией памятника
на верху Святого Николая на перевале Шипкe и
содержит имена около 200 ополченцев, которые
были обнаружены проф. Кальчо Кальчевым и проф.
Николаем Червенковым. Если мы посмотрим на
состав Ополчения в целом, добровольцы из городов
и поселков по обе стороны Балкана являются
самыми многочисленными - где находится самая
сильная сеть комитетов Левского, где происходят
вспышки Апрельского восстания. Из этой части
Болгарии самая многочисленная экономическая и
политическая эмиграция в соседней Румынии.

Несмотря на горечь от неразрешенного по сей день
болгарского национального проблема, символом
воскресения нашей государственности остается мир
из Сан-Стефано. Для нескольких поколений идеал Сан-
Стефанской Болгарии была наша болгарская мечта,
за которую велись войны и проливались реки крови.
Вот почему 3 марта нужно рассматривать не только
как национальный праздник, но и как день размышлений
– кто мы, почему мы такие и кем мы должны быть.
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Проф. д-р Пламен Митев е
роден в гр. Шумен през 1956
г. Завършва „История” в СУ
„Св. Климент Охридски” през
1981 г. Асистент (1982) по
„Българско възраждане“,
старши асистент (1986), гла-
вен асистент (1989), доцент
(1998), професор (2013), док-
торска теза – „Търговията в

българските земи през 18 век”, защитена през
1989 г. От 2003 до 2007 г. е зам.-декан на Исто-
рическия факултет на Софийския университет
“Св. Климент Охридски” и декан (2007 - 2015) на
Историческия факултет на Софийския универси-
тет “Св. Климент Охридски”. Научни интереси:
Стопанска и социална история на Османската
империя 18-19 в.; Българско възраждане – бъл-
гарския политически въпрос (центрове, дейци,
програми, пропаганда; българите и Източния
въпрос); чужди пропаганди на Балканите. Автор
на книги и учебни побагала: „Създаване и дейност
на “Българския революционен комитет - 1875
г.”. София: ЛИК, 1998. Докосвания до Америка
(ХVІІІ – началото на ХХ век). София, 2003. Съавт.
Илчев, Иван; Пламен Митев. Недопрочетени
страници из политическото ни Възраждане. Со-
фия: Стандарт, 2012. Българското възраждане.
Лекционен курс. София: Стандарт, 2012. Съста-
вител е на повече от 10 сборника, има над 75
статии.

Руско-турската война от 1877/1878 г. е едно от най-проучваните
събития в българската възрожденска история. Интересът към
тази война начева още след обявяването щ и не стихва до ден
днешен, като информационният масив от написаното и изреченото
по повод на случилото се преди 140 години нараства чувствително
около всяка по-кръгла годишнина от подписването на
Санстефанския предварителен договор. Няколко поколения
историци, краеведи, политолози и културолози изследват вече
повече от век един или друг аспект на войната, а броят на
тематичните и документални сборници, на монографиите, студиите,
статиите и научните съобщения, посветени на Освобождението
на България, надхвърля над 50001. Достатъчно е да си
припомним публикациите на съвременници на войната като
Анастас Бендерев и Георги Димитров или на авторитетни учени
като Георги Генов, Христо Христов, Константин Косев, Стефан
Дойнов, Цонко Генов, Велко Тонев, Дойно Дойнов, Георги Вълков,
за да се убедим, че представители на различни историографски
школи дават своя принос за формиране и разширяване на
познанията ни за събитията на Балканите в годините на голямата
Източна криза от 1875-1878 г.

Едва ли някой, дори и най-предубеденият историограф, би
отрекъл постигнатото от българските историци при изясняване
ролята на нашето националноосвободително движение и по
специално на Априлското въстание от 1876 г. за задълбочаване
на Източната криза и за формиране на онова обществено мнение
в големите европейски страни, което принуждава правителствата
на Великите сили да се намесят пряко в разрешаването на
сложния възел от балкански проблеми и което дава основание
на руското правителство да обяви война на Турция2. Безспорна е
заслугата на българските специалисти и при осветляване
историята на българското опълчение, на българското участие в
структурите на Временното руско управление, на различни и
важни детайли от регионално естество, засягащи развоя на
бойните действия на юг от р. Дунав3.

При един обективен преглед на специализираната българска
литература, посветена на Руско-турската война от 1877-1878 г.,
трябва изрично да се отбележи, че през последните години
родната историопис отделя все по-осезаемо място на въпроса
за цената на българската свобода. Нямам предвид отколешния
спор за броя на убитите, ранените и безследно изчезналите по
бойните полета на Кавказкия и Дунавския фронт, нито пък
реалните размери на вложените от Русия човешки, стопански и
финансови ресурси във военната кампания44 В по-старите
учебници по История на България се приемаше, че за свободата
на България са загинали „близо 200  000 убити и ранени” – вж.
напр. История на България. Т. 1. С., 1954, с. 506. През 70-те и 80-
те години на миналия век цифрата на дадените от Русия жертви
беше коригирана на 66 130 души – вж. Косев, К., Ст. Дойнов.
Цит. съч., с. 298. Най-новите проучвания на руските изследователи
сочат над 202 хиляди убити и починали от раните си и от болести
войници и офицери – вж. напр. уводните думи на акад. Владимир
Золотарьов към документалния сборник „Руски дневници за
Освободителната война 1877-1878 г. Съст. Ив. Вълов. С., 1997,
с. 10. В книгата си за княз Ал. Горчаков проф. Владилен
Виноградов уточнява броят на руските жертви на 248  654 души
– Виноградов, В. Балканская эпопея князя А. М. Горчакова. М.,
2005, с. 246. Тези въпроси съвсем не са маловажни, още повече
че, дали поради незнание или за да звучи политкоректно, стана
модерно в електронните медии и по страниците на научната и
популярна книжнина да се изнасят силно занижени данни за тези

ÐÓÑÊÎ-ÒÓÐÑÊÀÒÀ
ÂÎÉÍÀ 1877-1878 Ã.,
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ
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È ÇÐÅËÎÑÒÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ
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Проф. д-р Пламен МИТЕВ
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показатели. Но не за тях иде реч, а за често
вменяваното ни от наши и чужди специалисти
усещане, че сме получили свободата си даром.

Действително, ако руската дипломация не беше
се намесила през есента на 1876 г. и ако император
Александър ІІ не поема отговорността да започне
военната кампания на Балканите, радикалното
решаване на Източния въпрос щеше за пореден път
да се отложи във времето, а сянката на падишаха
можеше да се разпростре над подвластното
християнско население за нови десетилетия напред.
Но признаването на това обстоятелство по никакъв
начин не означава, че българите са стояли със
скръстени ръце и само са чакали да се появи от някъде
техният спасител. Прочее, всички балкански народи
достигат до своето освобождение също с помощта
на Русия, но по-важното в случая е да се отбележи,
че ние българите платихме част от цената на своето
освобождение. При това изразена с цифри и с
конкретни факти, тази цена съвсем не е за
подценяване. Пряко участие във войната вземат над
12 хиляди опълченци и повече от 20 хиляди въоръжени
доброволци, организирани в самостоятелни чети,
действащи в тила на турската армия. Стотици българи
са използвани от руското командване като
разузнавачи, съгледвачи, водачи, преводачи.
Подвигът на тези позабравени герои съвсем не е по-
маловажен от саможертвата на войниците и офицерите
по бойните полета на Добруджа, Мизия и Тракия.
Сраженията при Стара Загора показват на какво са
способни неопитните уж български опълченци. В
горещите августовски дни на 1877 г. отново те
спасяват позициите на Шипка. Четите на Панайот Хитов
и Христо Македонски, на Ильо и Петко войвода нанасят
удари в тила на турската армия, осигуряват ценни
сведения за руското командване. Да си припомним
например смелостта на неизвестния български
разузнавач, който близо два месеца подава на щаба
на Дунавската армия подробни сведения за
разположението на турските части в района на
прословутия четириъгълник Силистра-Русе-Варна-
Шумен и благодарение на него отрядът на
престолонаследника Александър Александрович
предприема настъпление в района на Бяла. По същия
начин успешно изпълняват поставените им задачи по
разкриване на действията на Мехмед Али паша в
Разград и околността Тома Кърджиев и Иван Илиев5.
С помощта на такива именно български храбреци
замислената за 9-10 септември 1877 г. контраофанзива
на турците от Разград към Търново е осуетена, а с
това се проваля и опитът на турското командване за
подпомагане на Осман паша при Плевен.

Припомняйки си всички тези цифри и факти, не
можем да не отбележим и страданията, през които
преминава мирното християнско население по българ-
ските земи по време на войната. В хода на бойните
действия десетки селища от двете страни на Балкана
са опожарени и разграбени. Значителна част от мо-
дерната инфраструктура, съградена през 60-те години
на ХІХ в. с огромни човешки усилия и обезпечена на

практика финансово чрез драстично увеличаване на
преките и косвени данъци, събирани от българите, е
унищожена. Бойните действия в района на Предбалка-
на и Подбалканските полета, в Плевенско и Ловешко,
в Софийско, Старозагорско и Сливенско оставят своя
осезаем отпечатък върху стопанския облик на всички
онези селища, върху които се гради просперитетът
на възрожденското ни общество. Жертвите сред бъл-
гарското население многократно надвишават загинали-
те, не само по време на Априлското въстание от 1876
г., но и на всички бунтове и завери през ХІХ в. взети
заедно. Вследствие на поголовните кланета в Староза-
горско, Новозагорско, Карловско, Казанлък, Ловеч,
Каварна, Сярско, както и в резултат на неконтролируе-
мите безчинства на нередовната турска армия и
системното физическо унищожаване на българския
елит в отделни селища и региони (местните първенци,
учители, свещеници, богати и влиятелни търговци и
занаятчии) са избити без съд и присъда близо 50
хиляди души6. По данни на официалната статистика,
правена непосредствено след подписването на
Берлинския договор, се вижда, че само в района на
Тракия по време на войната са разграбени и опожарени
или напълно разрушени над 40% от жилищния фонд
и над 75% от училищните сгради и църквите.

Замисляли ли сме се например на какви издева-
телства и насилия е подложено българското население
в тила на турската армия? В зоните на сраженията,
под формата на извънредна повинност, българите са
заставяни да участват в изграждането на укрепени
лагери и защитни диги. Ежедневно, за нуждите на
турската армия трябва да се осигуряват огромни
количества каруци и товарни животни, зърно, фураж
и хранителни продукти, които десетократно надхвър-
лят целогодишните задължения на подвластното
християнско население отпреди началото на войната.
За да се позакърпи пък държавния бюджет, Високата
порта измисля организирането на задължителна
лотария сред българите, под формата на лотарийни
билети. Така, за няколко месеца, само за нуждите на
турските гарнизони в Русе, Шумен, Варна, и Силистра
са събрани над 9 млн. гроша7. Положението на
християните се утежнява и от обстоятелството, че с
руското настъпление към Стара планина, в по-големите
градове и селища на юг от Балкана прииждат компакт-
ни групи от мюсюлмански бежанци, за които местните
власти трябва спешно да намерят жилища и храна.
Част от тези бежанци изливат с невероятна жестокост
гнева си за пораженията на турската армия, като
особено изобретателни в издевателствата и грабежите
над мирното население са черкезите и башибозукът8.

Черната българска хроника на войната може да
бъде продължена с още и още примери, които катего-
рично опровергават твърденията на някои модерни
уж автори, че дедите ни живеели добре под сянката
на падишаха и че войната от 1877-1878 г. била
натрапена на подвластното християнско население от
Азиатския департамент и неговите дипломати, които
се стремяли единствено и само да защитят руските
стратегически интереси на Балканите. Но по-важното
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в случая е да се подчертае, че не сме получили
свободата си на тепсия, че и ние сме платили своята
цена, за да разкъсаме оковите на петвековното
агарянско иго. В този именно смисъл възкресението
на българската държава, станало възможно в резултат
на Руско-турската освободителна война, е най-круп-
ното постижение в новата ни история. Благодарение
на тази война, в която българи, руси, украинци,
литовци, грузинци, арменци, финландци, румънци се
бият и загиват редом един до друг, българската
национална кауза най-после съумява да се измъкне
от бездънното тресавище на заплетения Източен
въпрос и постига своята заветна цел – възстановяване
на изгубената някога държавност и шанс да се
приобщим към модерния европейски свят.

Поредната кръгла годишнина от Освобождението
на България отмина и ако представителите на родната
историопис претендират да бъдат отговорни пред
бъдните поколения за стореното за опазване на
паметта за нашите предци, които са изстрадали
свободата и са платили своята цена за възраждането
на българската държавност, то сега е моментът за
равносметка. Нямам предвид обобщаващата сводка
за шумните публични прояви на домораслите ни и
самовлюбени политици и управници, а критичната
самооценка на специалистите за постигнатото в
изследванията, посветени на Освободителната война,
за спорното и все още нерешеното около преди-
сторията, развоя и резултатите от голямата Източна
криза от 1875-1878 г., за новите предизвикателства
пред българската хуманитаристика.

Откровеността изисква да се признае, че през по-
следните три десетилетия сред потока от публикации
за войната водещи са компилативните и популяриза-
торски текстове, че от съдържателна гледна точка пре-
обладават дребнотемието и локалното патриотарство,
че пристрастността и романтично-героичният патос
ограничават възможностите за обективен анализ на
наличния документален материал. Най-болезненият
недъг на българската историография за Освободител-
ната война обаче е свързан, според мен, с обстоятел-
ството, че поколение след поколение българските
историци са били и продължаваме да сме заложници
на политическото злободневие, в което сме потопени.
Белезите на сблъсъка между русофилското и русофоб-
ското мислене за войната са уловими не само в публич-
ното говорене на политици, недоучени журналисти и
общественици, но те присъстват видимо и в научната
книжнина, и повече от очевадно е, че докато тези
характерни за нашенските си политически нрави
страсти не бъдат преодолени, обективният разказ за
нашето Освобождение няма скоро да бъде написан.
И за да не прозвучи голословно подобна теза, ще
дам само два характерни примера за вредите от фил-
ско-фобското противопоставяне в анализите и в оцен-
ките на случилото се в годините на Източната криза.

В учебникарската, популярната и научната книжни-
на често се твърди например, че правителството на
Петербург взема решението за обявяване на поредната
война на Турция, за да помогне на изстрадалото бъл-

гарско население. Вярно е, че вълната на състрадание
към българите през пролетта и лятото на 1876 г. в Русия
е много силна. Неслучайно тъкмо желанието да се
подкрепят „съплеменниците” на Балканите е изведено
като основен лайтмотив в кишиневския манифест на
Александър ІІ от 12 април 1877 г. Това желание намира
израз и в небивалия ентусиазъм, с който всички слоеве
на тогавашното руско общество посрещат новината
за предстоящата война, както и в искрената и осъзната
саможертва на хилядите войници на руската империя
в хода на бойните действия на Балканите. Но истината,
която прозира зад конкретните факти, определящи
развоя на Източната криза през горещото лято на 1876
г., е, че войната е обявена не за да се разреши българ-
ския политически въпрос, а за да се спаси Сърбия.

През целия ХІХ в., а и през ХХ в., Белград е  „люби-
мото дете” на Петербург, тъй като в голямата геополи-
тическа игра на Сърбия се гледа като на стратегически
важна граница (бариера) между католицизма и
православието, между славянския и немскоезичния
свят, между южните и западните славяни. Поддържа-
нето на малкото сръбско княжество като преден басти-
он на руските интереси в Европейския югоизток е от
изключително значение за Русия, независимо от на-
строенията и поведението на самите белградски поли-
тици. Затова, когато след успешната контраофанзива
от края на м. август и през септември-октомври 1876
г. на турската армия, командвана от Абдул Керим
паша, над Сърбия надвисна реална заплаха,
Александър ІІ и неговото правителство не се
поколебават да отправят ултиматум към Високата
порта. Така всъщност е направена онази стъпка към
войната, след която призивите за мирно уреждане на
Източната криза са само един дипломатически театър
за пред либерално настроената европейска и в част-
ност балканска публика. Доказват го както разговорите
в Райхщад между двамата императори (Александър
ІІ и Франц Йосиф), така и Будапещенската спогодба
между Виена и Петербург. В този смисъл, крайно вре-
ме е българската историопис да започне да представя
събитията такива, каквито са се случили, вместо да
пренареждаме и описваме предисторията на войната
от 1877-1878 г., отчитайки единствено нашенската си
гледна точка и нашенските си интереси.

Със сходен историографски проблем, обременен
от „филско-фобската” интерпретация на войната, се
сблъскваме и ако се опитаме да проследим описания-
та на самите бойни действия на Балканите. За преоб-
ладаващата част от българските автори, разработвали
по-цялостно хода на военната кампания или отделни
епизоди от нея, водещият акцент са успешните дейст-
вия на руската армия и българското опълчение и про-
валите (неудачията) на турското командване9. Никой
изследовател не би се осмелил да постави под
съмнение твърдението, че проявите на героизъм и
саможертва от страна на руските войници и офицери,
които изписват с кръвта си историята на Освободител-
ната война, са впечатляващо много. Казанлък и Нова
Загора, Шипка и Плевен, Ловеч, Горни и Долни Дъбник,
Телиш и Гривица са само част от селищата,
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превърнали се в символи на бойната слава на руската
армия и на българското опълчение. Времето за жалост,
бързо изтрива спомена за човешката съдба на
хилядите обикновени руски мъже, биещи се по бойните
полета на Добруджа, Мизия и Тракия. Обикновено за
историята остават само имената на героите и на
пълководците. Затова и в нашата памет, колкото и
несправедливо да е спрямо онези редови войници,
чиито имена не знаем или сме забравили, най-важните,
най-съдбовните събития през десетте месеца на
войната свързваме с личностите на генералите
Столетов, Гурко, Скобелев, Тотлебен, Святополк-
Мирски, на подп. Калитин и майор Кареев, на Юлия
Вревская. Победоносният марш на руските войски към
Одрин и Цариград обаче не е само една поредица от
славни победи и триумфално настъпление.

Достатъчно е да се отбележи например, че нека-
дърността на командващия Западния отряд ген. Кри-
денер довежда до неочакваните от никого затруднения
при Плевен. Желанието на младия Скобелев пък да
демонстрира пред императора качествата си на боеви
командир при третата атака на Османовите редути
беше платено твърде скъпо от поверените му войници.
Грешката на ген. Радецки, който се подвежда, че
елитният 40-хиляден отряд на Сюлейман паша ще
настъпи през прохода Твърдица – Елена, предизвиква
драматичните боеве на Шипка. Да припомним, че
според признанието на един от командирите на
българското опълчение – полк. Прерадович, още в
началото на м. юли 1877 г. български съгледвачи
информират щаба на ген. Гурко, че „целият корпус на
Сюлейман паша се движи” срещу неговия отряд10.
От дистанцията на времето военните историци
продължават да недоумяват защо и как в месеците
преди капитулацията на Осман паша над 200-хилядна
руска армия е дислоцирана в тесния оперативен
район, очертан между Свищов – Бяла – Търново –
Габрово – Ловеч и Плевен11, и само грешките и
мудността на турското командване не позволяват на
Високата порта да се възползва от ситуацията и да
обърне изцяло хода на войната.

Все в същата посока могат да се споменат
безследно изчезналите по пътя към България вагони
с топли дрехи и хинин за действащата армия, които
едри спекуланти и мошеници разпродават още във
Влашко, за да натрупат по-големи печалби. Да не
говорим за ограничените количества муниции, с които
разполагат руските войници и руската артилерия или
пък за хилядите измръзнали и извадени от строя руски
гвардейци, изпратени към вече заснежените позиции
на Шипка по летни униформи, заради безхаберието
на армейските интенданти12.

Разбира се, грешките и недъзите на руското
командване не омаловажават постигнатото от
Дунавската армия. В този смисъл, не е необходимо
изследователите на войната да поставят избирателно
акцент върху тях, тъй като е по-важно да се отбележи,
че въпреки  допуснатите пропуски, със силата на
руското оръжие и с храбростта на руските втйни, върху
политическата карта на стара Европа отново се

възражда  българската държава. И независимо че
дипломацията на Великите сили се постарава да
осакати максимално чрез Берлинския договор
постигнатото на бойното поле, превръщайки Балканите
в „барутницата на Европа”, тъкмо победата на Русия
дава на българския народ дълго мечтаната свобода,
позволява му веднъж завинаги да се отърси от чуждо-
то агарянско иго и да поеме съдбините си в собстве-
ните си ръце. Но въздавайки необходимото признание
за обективното значение на войната, трябва ли да пре-
мълчаваме и нелицеприятните за руското командване
страни на кампанията от 1877-1878 г.? Не само заради
възможните поуки от допуснатите грешки, а и защото
те именно довеждат до забавяне на замисленото бързо
настъпление към столицата на Османската империя
и пораждат неочакваните усложнения по пътя към
крайната победа. Но и още нещо. Да не забравяме,
че цената на тези грешки е платена и от мирното
българско население в Старозагорско, Новозагорско,
Карловско, Ловешко, Севлиевско, Плевенско.

Към сериозните проблеми на днешната българска
историография ще добавя и предизвикателствата пред
утрешните български изследователи на Руско-турската
война от 1877-1878 г., породени от многото „други”,
неразбулени досега лица на тази война, от непроуче-
ните все още територии на паметта за случилото се
преди 140 години. За съжаление, недопрочетените
страници за събитията, довели до постигането на
дългомечтаната от предците ни свобода, са много,
затова без да навлизам в излишни коментари, ще си
позволя да изброя само част от въпросите и темите,
които по различни причини не са попадали в
полезрението на българските специалисти. Знаем ли
например точният брой на военнопленниците от двете
воюващи на юг от р. Дунав армии и каква реално е
била тяхната съдба? Защо избягваме щекотливата
тема за житейската драма на гражданското мюсюл-
манско население, попаднало във вихъра на войната
или пък за вълната от отмъщения спрямо иноверците,
но и спрямо техните доскорошни български помага-
чи13? Имало ли е българи, шпиониращи в полза на
турската армия и каква е ролята на чуждите (френски,
английски или германски) разузнавания за развоя на
военната кампания на Балканите? Как са достигали
новините от бойното поле до населението, останало
извън обсега на сраженията и как е реагирало то на
бързо разпространяващите се слухове за успеха или
неудачията на руската армия? Имало ли е предвари-
телни договорки между Александър ІІ и сръбския княз
Милан за евентуалните бъдещи териториални придо-
бивки на Белград и защо при зимното настъпление
на Гурко офицерите от неговия щаб коментират, че
София ще бъде дадена на сърбите? Твърде плахо и
някак между другото в публикациите за войната се
отбелязват такива немаловажни за военното
ежедневие проблеми като ширещите се от двете страни
на фронтовата линия спекула, корупция, самоуправ-
ство, разбойничество и престъпност, за неподготве-
ността на възрожденския ни елит да поеме в свои
ръце изграждането на новата ни държава, за продъл-
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жаващите боричкания в средите на емиграцията ни
между „стари” и „млади” за спечелване благосклон-
ността и доверието на руските власти.

Списъкът със слабо проучените от родната исто-
риопис теми и с наложилите се от криворазбран
патриотизъм или пък по някакви идеологически
причини „табута” е дълъг. По-важно и градивно е обаче
не само да констатираме и описваме пропуските и
недостатъците си, а да се опитаме, отърсвайки се от
наложените през годините романтично-героични
митологеми, да преминем отвъд провинциализма на
националния ни исторически разказ и да усвоим
подходите и инструментариума на модерните
историографски школи.

Проф. д-р Пламен МИТЕВ
Бележки:
1 Митев, Пл. Размисли върху Руско-турската освободи-

телна война (1877-1878). – История, № 2, 1994, 52 – 59.
2 Основните приносни публикации на българските специа-

листи, посветени на Априлското въстание, са добре известни
на изследователите, затова ще посоча само сборника с
материали от последната национална конференция,
организирана през 2016 г. в Панагюрище по повод на 140-та
годишнина от  въстанието, на която бяха представени най-
новите постижения при проучванията на събитията от 1876
г. – Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския
народ. Съст. Атанас Шопов. Панагюрище: ИК „Оборище”, 2017.

3 Вълков, Г.  Българското опълчение. Формиране, бойно
èçï î ëçâàí å è èñòî ðè÷åñêà ñúäáà. Ñ., 1983; Генов, Ц.
Освободителната война 1877-1878. С., 1978; Дойнов, Ст.
Българската общественост и Руско-турската освободителна
война (1877-1878). С., 1978; Косев, К., Ст. Дойнов. Освободи-
телната война (1877-1878) и българската национална
революция. С., 1988; Сб. Освобождението на България. С.,
1982; Сб. 120 години от Освобождението на България и
Плевенската епопея. – В библиотека Български Северозапад,
т. 14. Серия Научни изследвания, кн. 8, Враца, 1998 и др.

5 Вж. напр. обнародваните сведения в Сб. Освобождение
Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах. Т. 2. М.,
1964, с. 241, 283-284 и др.

6 Димитров, Г. Страданията на българите и Освобожде-
нието на България през 1877-1878 год. С., 1899; Грънчаров,
М. Изстъпленията срещу българите по време на Руско-
турската война 1877-1878 г. – В: Сб. 120 години от Освобожде-
нието на България …, 38 – 59.

7 Вж. Възпоминателен сборник по случай стогодишнината
от Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. Кн. І. С.,
1979 и др.

8 Свидетелствата за преживяното от българите през месе-
ците на войната са много. Само като пример, който е по-мал-
ко коментиран в научната литература, ще посоча случилото
се в Елена и близките села след временното завръщане на
турците в града на 22 декември 1877 г. подробно описано от
кореспондента на в. „Times”, съпровождащ сюлеймановата
войска – вж. Станев, Хр. Сраженията край Елена през
Освободителната война. Велико Търново, 2006, 137 – 138.

9 Вж. напр. Сб. Прослава на Освободителната война 1877-
1878 г. Руско-български сборник. С., 1929;  Георгиев, Г., В.
Топалов. Кратка история на Освободителната война. (Преглед
на военните действия). 1877-1878. С., 1958; Генов, Ц. Освобо-
дителната война 1877-1878. С., 1978; същ. По бойния път на
освободителите 1877-1878. С., 1876; Дойнов, Ст. Българската
общественост и Руско-турската освободителна война (1877-
1878). С., 1978; Косев, К., Ст. Дойнов. Освободителната война
(1877-1878) и българската национална революция. С., 1988;
същ. Възкресението на България през 1878 г. С., 1999 и др.

10 Прерадович, Фьодор де.  Спомени за Руско-турската
война 1877-1878 г. София: Военно издателство, 1972, с. 36.

11 След неуспеха на първите две атаки срещу Осман паша
при Плевен и след драматичните сражения при Шипка в
началото на м. август 1877 г., на Дунавския фронт бяха
изпратени значителни подкрепления, с които числеността на
руската армия в българските земи нарастна чувствително.

12 Особено любопитни сведения за корупционните практики

в тиловите служби на Дунавската армия дава военният
кореспондент Василий Немирович-Данченко – вж. Година на
война 1877-1878. С., 2008.

13 Темата е много сериозно коментирана от съвременната
западноевропейска и американска историография – вж. напр.
Маккарти, Д. Смърт и изгнание. Етническо прочистване на
османските мюсюлмани 1821 – 1922. С., 2010. В тази книга се
излагат спорни и дори провокативни тези и факти, но родната
историопис не може да си затваря очите пред самия проблем.

РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-1878 Г.,
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И
ЗРЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОПИС
Проф. д-р Пламен Митев Резюме

Към сериозните проблеми на днешната българ-
ска историография ще добавя и предизвикател-
ствата пред утрешните български изследователи
на Руско-турската война от 1877-1878 г., породени
от многото „други”, неразбулени досега лица на
тази война, от непроучените все още територии
на паметта за случилото се преди 140 години. За
съжаление, недопрочетените страници за съби-
тията, довели до постигането на дълго мечтана-
та от предците ни свобода, са много, затова без
да навлизам в излишни коментари, ще си позволя
да изброя само част от въпросите и темите,
които по различни причини не са попадали в полезре-
нието на българските специалисти. Знаем ли
например точният брой на военнопленниците от
двете воюващи на юг от р. Дунав армии и каква
реално е била тяхната съдба? Защо избягваме
щекотливата тема за житейската драма на
гражданското мюсюлманско население, попаднало
във вихъра на войната или пък за вълната от отмъ-
щения спрямо иноверците, но и спрямо техните
доскорошни български помагачи1? Имало ли е бълга-
ри, шпиониращи в полза на турската армия и каква
е ролята на чуждите (френски, английски или гер-
мански) разузнавания за развоя на военната кам-
пания на Балканите? Как са достигали новините
от бойното поле до населението, останало извън
обсега на сраженията и как е реагирало то на бързо
разпространяващите се слухове за успеха или неу-
дачията на руската армия? Имало ли е предвари-
телни договорки между Александър ІІ и сръбския
княз Милан за евентуалните бъдещи териториални
придобивки на Белград и защо при зимното
настъпление на Гурко офицерите от неговия щаб
коментират, че София ще бъде дадена на сърбите?
Твърде плахо и някак между другото в публикациите
за войната се отбелязват такива немаловажни за
военното ежедневие проблеми като ширещите се
от двете страни на фронтовата линия спекула,
корупция, самоуправство, разбойничество и пре-
стъпност, за неподготвеността на възрожден-
ския ни елит да поеме в свои ръце изграждането
на новата ни държава, за продължаващите бо-
ричкания в средите на емиграцията ни между
„стари” и „млади” за спечелване благосклонността
и доверието на руските власти.

Списъкът със слабо проучените от родната
историопис теми и с наложилите се от кривораз-
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бран патриотизъм или пък по някакви идеологически
причини „табута” е дълъг. По-важно и градивно е
обаче не само да констатираме и описваме пропус-
ките и недостатъците си, а да се опитаме, отър-
свайки се от наложените през годините роман-
тично-героични митологеми, да преминем отвъд
провинциализма на националния ни исторически
разказ и да усвоим подходите и инструментариума
на модерните историографски школи.

THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877-1878,
THE LIBERATION OF BULGARIA AND THE
MATURITY OF BULGARIAN HISTORIOGRAPHY
Prof. Plamen Mitev, PhD Resume

I will add to the serious problems of today’s Bulgar-
ian historiography the challenges facing tomorrow’s Bul-
garian researchers of the Russo-Turkish War of 1877-
1878. These challenges are generated by the many “oth-
ers” undisclosed faces of this war and by the unexplored
territories of memory of what happened 140 years ago.
Unfortunately, the unread pages about the events that
led to the long-desired freedom of our ancestors are
many. So without going into unnecessary comments, I
will allow myself to list only some of the questions and
topics that for various reasons did not chance on the
view of the Bulgarian specialists. Do we know, for ex-
ample, the exact number of the prisoners of war from
the two armies south of the Danube river? And what
their fate was? Why are we avoiding the ticklish topic of
the life drama of the Muslim civilian population caught
up in the whirlwind of war. Or about the wave of revenge
against the persons of a foreign faith, but also against
their former Bulgarian helpers1? Were there any Bulgar-
ians spying in favor of the Turkish army? What is the
role of foreign (French, English or German) intelligence
in the development of the military campaign in the
Balkans? How did news from the battlefield reach the
population beyond the reach of the fighting? And how
did it react to the rapidly spreading rumors of success
or failure of the Russian army? Were there preliminary
agreements between Alexander II and Serbian Prince
Milan about possible future territorial acquisitions of
Belgrade? And why, during the winter offensive of Gurko,
officers from his headquarters commented that Sofia
would be given to the Serbs? Such unimportant issues
for the military’s daily life are noted too timidly in war
publications such as speculation, corruption, self-rule,
robbery and crime on both sides of the front line, the
unpreparedness of our national elite to take over the
construction of our new country, the continuing struggles
amid our emigration between “old” and “young” to win
the favor and confidence of the Russian authorities.

The list of topics that are poorly researched by na-
tive historiography is long as well as “taboos imposed
by misunderstood patriotism. However, it is more im-
portant and constructive not only to identify and describe
our gaps and weaknesses, but to try, shaking off the
romantic-heroic mythological explanations imposed over
the years, to move beyond the provincialism of our na-
tional historical narrative and to adopt the approaches
and tools of modern historiographic schools.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГГ.,
ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ И ЗРЕЛОСТЬ
БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Проф. д-р Пламен Митев Резюме

К серьезным проблемам современной болгарской
историографии я добавляю вызовы, с которыми
сталкиваются завтрашные болгарские исследова-
тели Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, вызван-
ные многими “другими”, неизвестными лицами этой
войны, из неизведанных территорий памяти о том,
что произошло 140 лет назад. К сожалению, недопро-
читанных страниц о событиях, которые привели к
давней жданной свободе наших предков, много, поэто-
му, не вдаваясь в ненужные комментарии, я позволю
себе перечислить только некоторые вопросы и
темы, которые по разным причинам не попали в
полезрению болгарских специалистов. Знаем ли мы,
например, точное число военнопленников из двух
враждующих армий к югу от реки Дунай и какова была
их судьба? Почему мы избегаем щекотливые  темы
жизненной драмы гражданского мусульманского
населения, захваченного вихрем войны или волной
мести против иноверцев, а также за их недавних
болгарских помощников1? Были ли болгары, шпионя-
щие в пользу турецкой армии, и какова роль иностран-
ной (французской, английской или немецкой) разведки
в развитии военной кампании на Балканах? Как
новости с поля битвы достигли до населения, вне
поля боевых действий и как оно отреагировало на
быстро распространяющиеся слухи об успехах или
неудачах российской армии? Были ли предвари-
тельные договоренности между Александром II и
сербским принцем Миланом о возможных будущих
территориальных приобретениях Белграда, и почему
при зимной наступления Гурко офицеры из его штаба
делают комментарии, что София будет передана
сербам? Слишком робко и как-то в военных
публикациях отмечались такие не незначительные
проблемы повседневной жизни военны как спекуляция,
коррупция, самоуправство, грабеж и преступность,
распространяющиеся по обе стороны линии фронта,
из-за неподготвености нашего возрожденческого
элита вступать во владение своими собственными
руками нашей новой государство, о продолжающейся
борьбе посреди нашей эмиграции между “старыми” и
“молодыми”, чтобы завоевать благосклонность и
доверие российских властей.

Список тем, которые недостатъчно изучены
отечественной историографией, или навязанные
через плохопонимаемого патриотизма, или по каким-
то идеологическим причинам как табу, длинен.
Однако более важно и конструктивно не только
выявить и описать наши недостатки, но и попыта-
ться избавиться от романтически-героических
мифологем, навязанных годами, выйти за пределы
провинциальности нашего национального истори-
ческого нарратива и изучить подходы и инструмен-
ты современных историографических школ.
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Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА

В наши дни е прието да се развенчават идеалите и да се
препрочитат страниците на историческото минало, да се
преосмислят отношенията на българите с другите народи и
държави. Около поредната юбилейна дата на Руско-турската
Освободителна война и в контекста, когато патосът на речите
за Русия освободителка и българо-съветската дружба надеждно
се е сменил с иронията(понякога и с сарказъм) на репликите и
становищата за българо-руските отношения, реших все пак да
потърся в историята на тази война нещо, което с времето да не
е загубило  ценността си, да е запазило своето високо сим-
волично значение и за българите и за руснаците.Шипка, Павел
Калитин, и особено Самарското знаме – това са имена-символи
на вярата в победата над османците, имена-знаци на
емоционално единение на българските опълченци и руските
войници, на изключителния героизъм и искрената взаимопомощ
на руснаци и българи в огъня на борбата за българската
свобода. Символи на високото, истинското, героичното.

Какво знаем и помним за Самарското знаме след като са
минали повече от 140 години от създаването му?

Помним, че това е първото бойно знаме, под което след почти
петстотин робските години  българите се борят с поработителя
си и имено под това знаме «смиват срамът, и на клеветата
строшават зъбът», определяйки ставащото с класическия цитат
от Иван Вазов1. Знаем, че то е единственото българско знаме,
наградено с военен орден “За храброст” – І степен и че днес
реликвата се пази при специални условия в Националния
военноисторически музей в София.

Документите и спомените пазят паметта за историята на
Самарското знаме. Става дума за микрофилмирани 18
документа, предадени на Държавен архив - Стара Загора от
Куйбишевския областен архив през 1977 г.2 Заснетите
документи съдържат детайлно  описание на самото знаме, а
също така протоколи от заседанията на Самарската градска
дума относно знамето, отразяват връчването на Самарското
знаме на Българското опълчение в Плоещ /Румъния/,
сърдечните писма и телеграми, които разменяли българите и
руснаци относно бойния път на знамето и съдбата му. Безценни
са мемоарите на самия Алабин3 Също така интересни са
архивните материали на Габровския регионален исторически
музей и на Държавния архив (гр. Стара Загора). И, разбира се,
прекрасен източник за историята на Самарското знаме е книгата
на Стефан Кисов «Българското опълчение в Освободителната
война 1877-1878 г., (преиздадена е през 2017 г. в издателството
Хермес)4. Това са истински живи свидетелства на очевидец.
Той, притежаващ чин в руската армия (прапорщик), на 3 април
1877  година се е записал в българското опълчение и е назначен
командир на рота в 3-та опълченска дружина под командване
на самия Павел Калитин. Има награди за отличие в сраженията
под Стара Загора и Шипка: български орден «За храброст» и
руски орден «св.Владимир» 4 степен.  

Ползвайки тези материали, а също така дисертационните и
монографичните проучвания за Руско-турската Освободителна
война5, нека ритуално си припомним някои подробности за
създаването на Самарското знаме, за славния му път и за
неговите знаменосци.

Идеята за подаряването на Самарското знаме на българското
опълчение принадлежи насъветника на градската дума в
гр.СамараПьотр Владимирович Алабин (по-късно губернатор на
града) и неговата съпругаВарвара Василевна Алабина, която
ръководела Самарския женски комитет на руското Дружество

ПЪТЯТ НА
САМАРСКОТО
ЗНАМЕ
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за подкрепа на болните и ранените военни (руският
Червен кръст). Двамата съпрузи са запалени
славянофили, участвали заедно в три военни
кампании през 1849, 1853 и 1854-1856 г. – той като
офицер, тя като милосърдна сестра. Те сами са
поръчали и от лични средства са платили на
игуменката на Иверския манастир изготвяне на
знамето (320 рубли и 50 копейки), като тази сума после
е била възмездена от градския съвет на Самара.

Макар че в литературата се срещат различни мне-
ния, с кое конкретно събитие е свързано изготвянето
на Самарското знаме, както и през кой точно месец
на 1876 г. то е било готово – дали то се е предназнача-
вало за повстанците в Априлското въстание или пък
за българските участници в Сръбско-турската война.
Като аргумент в ползата на това предположение е
фактът, че синовете на Алабин – Василий и Иван  (и
двамата гвардейски офицери) – били заминали за
Сърбия в армията на генерал Черняев. Съобщение
във в. “Самарские губернские ведомости”от 28 май
1877 г., обяснява обаче защо на знамето е извезана
1876 г., като посочва, че то било приготвено още по
време на Априлското въстание, но заради бързото му
потушаване през пролетта на 1876 г. намеренията на
самарската общественост се осуетяват.6

Проектът на знамето е на художника Николай
Евстатиев Симаков. В Държавния архив на гр.
Самара има точно описание на знамето. Изработено
е от тънък копринен плат, почти квадрат (190 х 185
см), еднослойно, с две лица, трицветно. Платно е
разделено на три цветни ивици: бяла, пурпурно
червена и синя, лентите към него са от същите
цветове. По средата на платното – черен кръст,
украсен със златни орнаменти; от едната страна
образ на Иверската богородица, а на другата -
българските просветители Кирил и Методий. На
пурпурно-червената лента е ушит златен надпис
“Болгарскому народу город Самара 1876 г.”
Дървената дръжка има дължина 278 см, сгъваема,
като частите са съединени с шарнирна метална панта
и ключалка. Пиката на върха е сребърна, изработена
в Москва от граф Рошфор.

ЗА ПЪТЯ НА САМАРСКОТО ЗНАМЕ –
ПОЧТИ ПРОТОКОЛНО:
На 17/29 април 1877 г. членовете на самарска-

та градска управа се събират на извънредно засе-
дание. Кметът внася предложение да се подпомогне
„светото дело за освобождението от турско иго на
нашите братя по вяра и кръв – славяните”, което е
гласувано с възторг от съветниците. 
Прието е и предложението на Пьотр Алабин,

да му се поднесе на главнокомандващия на Дейст-
вуващата южна армия Николай Николаевич „знамето,
изготвено в 1876 г.,  от град Самара за българския
народ”, което „ако счете за необходимо, да благоволи
да връчи на българските дружини, когато те бъдат
призовани за освобождението на своя народ”7

Изпращането на Самарското знаме се превръ-
ща в истински празник за жителите на града. „Да си
спомним как ликуваше Самара – отбелязва П. Алабин

по-късно. – Когато преосвещеният Герасим освети
иконата и знамето, мало и голямо се стремеше да ги
докосне. Знамето за всички бе не само символ на
свободата, а самата свобода, не е призив за битка, а
е самата победа и надделяване над врага!!!...8”
Самарското знаме потегля за Балканите

на 21 април/3 май, делегацията със знамето
(Кожевников и Алабин) пътува до най-близката гара
Сизран с парахода „Вестник”. Оттам нататък по желе-
зопътната линия през редица руски губернии - Сим-
бирска, Пензенска, Тамбовска и Рязанска. На гарите
по пътя знамето е приветствано от населението.
Знамето  пристига в Москва на 23 април/5

май. Тук по настойчивото желание на Иван Аксаков
знамето е изложено за няколко дена в Кремъл, за да
го видят и да му се поклонят московчани, включител-
но и семейството на император Александър II.  От
Самара знамето тръгва без дръжка, в  Москва  се
сдобива с дръжка и сребърна пика, изработена по
проект на граф Рошфор във византийски стил.
Пренесено през Московска, Тулска, Орловска

и Курска губерния и през цяла Украйна и Кишинев,
знамето навсякъде е приветствано от местните
жители. Така, по думите на Пьотр Алабин, Самарското
знаме се превръща в дар от всички християни.
 На 1/13 май пратениците на Самара са в

Кишинев, но Българското опълчение вече било
заминало и затова те продължават за румънския град
Плоещ, където пристигат на 4/16 май.
На 6/18 май в Плоещ се организира голямо

тържество за връчване на знамето на българските
опълченци. Там знамето е заковано на дръжката със
златни пирони. За знаменна рота е определена III
Опълченска рота от III Опълченска дружина.

Символично е, че освещаването на Самарското
знаме става точно на Гергьовден, празнуван в
освободена България вече и като Ден на храбростта
и Българската армия.

Обобщавайки информацията от научните трудове
и  мемоарите, можем до детайли да си представим
това събитие:

Времето на 6 май е „начумерено“. Изтълкувано е
от опълченците като поличба божия за успех, за слав-
ни победи. На тържеството в лагера на българските
опълченци пристигат на тълпи жителите на града със
своите гости – българи от другите градове. Сред
гостите са българският митрополит Панарет, Евлоги
Георгиев и мнозина родолюбци от Кишинев, Болград,
Измаил, Рени, Браила. Присъстват и официални лица
– чуждестранни военни пратеници, кореспонденти и
художници. Сред присъстващите е отец Петко
Драганов от Търново в качеството си на войскови
свещеник, взел участие при защитата на Дряновския
манастир и Цеко Петков, негов съратник и участник
във всички български въстания по онова време, чиито
думи “Това знаме е залог за нашата свобода” се
повтарят с вълнение.

Всички дружини в пълен състав с оръжие и сумки,
със скатани платнища се събират пред лагера на 4-та
дружина. Разпореждането изисквало офицерите да
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бъдат в походна форма и с ордените си. На командира
на 3-та Опълченска дружина се възлагала задачата
да избере най-достойния от унтерофицерите, който да
изпълнява високите задължения на знаменосец.

Николай Николаевич след като обиколил строените
редици на опълчението се спрял пред походния олтар,
заповядал на барабаниста да даде сигнала „за мо-
литва и прозвучала командата „Дружини за молитва,
шапки долу!” Войниците взели пушките в положение
за молитва и свалили калпаците си. Пред строя бил
извикан унтерофицера от 3-та опълченска дружина
Антон Марчин, който бил определен за знаменосец.

На масата за молебена, покрита с черковна
покривка, имало евангелие, кръст, походни дружинни
икони, съд със светена вода. Тържеството започва
с молебен. Богослужението извършват българският
архимандрит Амфилохий Михайлов от град Сливен
и свещеникът Петър Драганов от Търново. Двамата
са известни с това, че много пъти с оръжие в ръка
са се борили срещу османците.

Веднага след молебена и освещаването започва
тържествената церемония по приковаване на плата
на знамето към дръжката. Първият гвоздей забива
главнокомандуващият, след това началник-щабът
генерал Непокойчицки, след него началникът на
легиона, после Алабин, Кожевников, унтерофицери,
присъстващия български свещеник и опълчен-
ци.Последен е знаменосецът Антон Марчин.

Гробна тишина настъпи, когато подадоха чукчето
на Цеко Петков, стария  български войвода с войн-
ствена външност. Беловласият старец, с внушително
стърчащи от широкия му пояс ръкохватките на турски
пищови и ятаган със златна украса,  със сълзи на
очи благослови знамето. Той погледна към небето,
знамето и главнокомандуващия и с висок глас каза:
„Да помогне Бог това свето знаме да премине от край
до край нещастната българска земя; нашите майки,
жени и деца да изтрият с това знаме скърбящите си
очи; всичко нечисто, поганско, зло да бяга от страх
пред него, а след него да настане траен мир и
благоденствие!“ Като ехо на думите му се чу гръм и
блесна светкавица, което се прочете от всички като
добър знак.

Думите на Алабин, изразяващи съпричастието на
самарската общественост към поробената България
са приети с възторг: “Нека пред това знаме, като пред
лицето на възкръсналия бог, се разбягат вековните
ваши врагове. Нека то бъде знамение за въдворяване
във вашата многострадална страна завинаги на мир,
тишина и просвещение. Нека това знаме да остане
в паметта на вашите потомци“.9

Като клетва от името на цялото опълчение
прозвучават по време на освещаването на знамето
думите на подполковник Калитин: „Братя, това свято
знаме, наша гордост и чест, ние не ще дадем на
врага дори и когато един остане жив. Що се отнася
до мене, кълна се пред вас, че под него ще умра,
но не ще го предам.“10

Павел Калитин е верен на клетвата си: той
героично загива в боя при Стара Загора, спасявайки

знамето с цената на живота си.
Вълнуващо е отразен мигът на връчването на

знамето в доклада на Алабин и Кожевников до
управата на гр.Самара от 25 май 1877г.: “Наистина
тържествена беше минутата, когато за пръв път това
знаме се развя и развълнува въздуха. Като че ли
внезапно блеснал слънчев лъч разпръсна тъмата,
която обгръщаше славянството. Тази минута така
порази всички, че много, особено българите, не
издържаха; не само лицата на жените, но закалените
в мъки и боеве сурови мъжки лица се оросиха със
сълзи. Генерал Столетов коленичи. Великият княз /
Н. Николавич/ му предаде знамето; свещеникът
проче над наклоненото знаме приготвената за този
случай молитва и знамето бе връчено на
знаменосеца.”11Под нестихващите възторжени и
мощни викове “Ура” Антон Марчин сякаш лети
развявайки знамето към строя на Трета дружина.
Възгласите “Ура” и “Да живее” се сливат с гърмежите
на оръдията “ /…/ Шапки летяха във въздуха и
българските дружини тръгнаха към лагера с песни и
шапки на щиковете.”12

Цитатът от българския мемоар за същия момент
откриваме в материала на К.Гербов на сайта «Форум
“Наука”», там се пише със същия патос: «Множество-
то като плътна стена ограждаше масата, на която се
извършваше церемонията, затова строените дружини
не бяха още видели своето знаме. Когато беше
закован и последният гвоздей, Негово височество
главнокомандуващият хвана дръжката и издигна
знамето, което се развя високо във въздуха. Момен-
тално сред редиците на дружините гръмна мощно,
страстно „ура”. Хиляди черни калпаци полетяха във
въздуха, колоните трепнаха и се устремиха напред,
но мигновено всички замряха на своето място и
шумът стихна, когато се разнесе командата: „Дружи-
ни, мирно!” Генерал Столетов, командирът на дру-
жината майор Калитин и знаменосецът коленичиха.
В този миг главнокомандуващият собственоръчно им
предаде знамето, което зае своето място начело.
След това колоните преминаха в тържествен марш.
Маршируваха смело, тежко, като стари войници,
високо и дружно отговаряха на поздравленията на
главнокомандващия.

След този церемониал Негово височество в
каляската мина още веднъж покрай строя. Беше
приветствуван с викове „ура” и хвърляне на калпаците
нагоре. След това започна живото и искрено
ликуване във всяка колона /…/ на дружините.»13

На следващия ден във всички дружини е проче-
тено възвание, в което се отбелязва: „Воини! На вас
принадлежи честта да се намирате под това нацио-
нално знаме, поднесено от нашите руски покровители
и закрилници... Вие, драги соколи и синове на
България, сражавайте се под това знаме за свеще-
ните права, езика и вярата на България. Бъдете
юнаци и увенчайте с победи това първо свое знаме
за слава и чест на Русия и България.” Опълченците
се заклеват във вярност към отечеството и знамето.
Държат се речи върху значението на клетвата, върху
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значението на бойното знаме за войниците, които са
се клели да го пазят и защитават, а и какво може да
последва една войска, която допусне знамето й да
попадне в ръцете на неприятел.

Самарското знаме преминава целия боен път на
българските доброволци. Боят при Стара Загора е пър-
вото бойно кръщение на опълченските дружини и на
знамето. За турците целта в боя става самото знаме,
което окриля и дава кураж на опълченците.„Тази касап-
ница стана все за опълченското знаме... Всеки опълче-
нец съзнаваше, ако то паднеше в плен, убиваше се
куражът на българите и се зачерняше честта на Бълга-
рия” – споделя един от опълценците – Мито Анков14.

Стефан Кисов споменава15 за този бой, че за защи-
тата на Стара Загора опълченците се подреждат в
една линия: 1-ва, 3-та, 5-та, 2-ра опълченска дружина.
По време на битката турците успяват да се вклинят
между 3-та и 5-та дружина... Командирът на дружина-
та Калитин, възмутен от Попов, командира на трета
знаменна рота от 3-та дружина, който дава командата
за отстъпление, спешно пристига при ротата. Като раз-
бира и той за опасността, решава сам да поведе вой-
ниците с щиковете си да отворят път за отстъпление.

Легендарна и героична е историята на отстояване-
то на знамето в този бой. Когато в разгара на битката
пада първият знаменосец Антон Марчин, знамето се
поема от неговия асистент – опълченецът Булаич,
но и той пада поразен от врага. Окървавено, простре-
ляно, знамето за малко се оказва в ръцете на стар-
шия офицер Цимбалюк, но скоро и той е убит. Стоян
Станишев се втурва да спаси знамето, но прострелян
загива, облян в кръв. Него го сменя опълченец С.
Минков, и него убиват. Тогава подполковник Калитин
извика: “Давайте, давайте мне знамя! В момента, като
пое   знамето и дръпна да възвие коня си, в този миг
два куршума го свалиха от коня. Развява знамето и
пада промушен от турски щикове. Но успява в
последния миг от живота си да спаси Самарското
знаме, като го хвърли на опълченците.  Така, преми-
навайки в ръцете от мъртъв на жив, от герой на герой,
знамето е спасено от плен. За кратко време много
хора са разбрали що е това да си знаменосец. Са-
марското знаме  изнася от бойното поле след страхо-
вит ръкопашен бой стихийно формирана  Знаменна
группа. Това са свидетелствата на Стефан Кьосев16.

Боят при Стара Загора продължава четири – пет
часа. Когато генерал Столетов видя спасено знамето
– окървавено със счупената дръжка, «със сълзи на
очи и със задавен глас» извика: „Спасибо вам,
молодцы, за спасенное знамя.” Той с треперящи ръце
го взема и целуна, «като си вдигна очите към небето
в знак на благодарност богу».

За този бой генерал Столетов съобщава до
Главната квартира: “Опълченците доказаха, че мно-
гострадалният български народ е достоен за свобода.
По-блестящо участие на Българското опълчение
трудно можеше да се очаква”.“Вие сте ядрото на
бъдещата българска армия. Ще минат години и тази
бъдеща българска армия ще каже: “Ние сме потомци
на славните защитници на Стара Загора” – това е

високата оценка на опълченците от генерал Гурко.
Калено в боевете край Стара Загора, Самарското

знаме, окъсано, но опазено, се развява над Шипка в
горещите дни на решаващата битка. Обаче на 11
август 1877 г. в момента на реалната опасност от
турски пробив, знамето е свалено от дръжката, за
да бъде изгорено при необходимост.Но все пак е
спасено. Бойният си път знамето мина и след 25
години, посрещано по градовете:от София през Ст.
Загора, Казанлък, Шипка и вр. Св. Никола, 

Напоследък стана актуална темата за това, кой
точно е спасил самарското знаме, дори в последно
време стигна и до спорове на тези тема. В различни
източници се споменават различни имена – Никола
Корчев, Тома, Тимофеев, осетинецът Караев, имената
на членовете на стихийно сформиралата се знаменна
група. Официалната версия, която откриваме в
доклада на генерал Николай Столетов до командира
на VIII корпус генерал Радецки от 29 юли/10 август,
е много подробна и конкретна: „Преминавайки от
позиция на позиция хората от 3-та дружина падаха
един след друг от града куршуми, изпращани от
гъстия строй на противника. По време на това
придвижване унтерофицера Аксентий Цимбалюк,
ранен в корема, падна, при което се счупи дръжката;
повдигайки се той продължи движението си, не
приемайки да даде на който и да е поверената му
светиня с иконите на Спасителя и св. Кирил и
Методий и го предаде след заповед на дружинния
командир. Поелите знамето след Цимбалюк двама
унтерофицера паднаха и двамата, също както и це-
лите редици около знамето. Тогава сам подполковник
Калитин взе знамето, но веднага бе поразен от
куршум до смърт. При неговото падане от коня
сребърното копие, вече засегнато от турски куршум,
се прегъва. Извън боя знамето е изнесено от
унтерофицер Тома Тимофеев.”17

Във вестник «Руски мир» от 21 август/2 септември
1877 г. има един материал, подписан от щабскапитан
Стесел, щабскапитан Попов, лекарят на 3-а дружина
К. Вязенков, поручик Живарьов, подпоручик Кисьов,
прапоршчик Большов, прапоршчик Юнгер, който
потвърждава в основни линии същата сюжетна
линия:  „Останалите живи офицери от 3-а дружина на
българското опълчение, на която беше връчено от
главнокомандуващия знамето, подарено от самар-
ската общественост, сметнахме за свой дълг да
съобщим, че нашата дружина се показа достойна
да се сражава под образите на Иверската Божа
майка и славянските светци Кирил и Методий. На 19
(31) юли при Стара Загора ние се сражавахме с
неприятел, който беше шест пъти по-силен от нас.
Въпреки това, ръководени от нашия най-храбър
командир подполковник Калитин, българите с дружен
натиск накараха турците да побягнат. Но турците по-
лучиха подкрепления и отново атакуваха. Дружината,
обкръжена от три страни, трябваше да отстъпи пред
превъзхождащите сили на врага. По време на
отстъплението се смениха пет знаменосци, всички
те паднаха убити или ранени. Предпоследният от тях
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беше подполковник Калитин. Той пое изпочупеното
знаме, но моментално падна мъртъв, поразен от
неприятелски куршум. Знамето беше изнесено от
сражението от унтерофицера Тома Тимофеев.От
загубите, които понесе дружината ни, се вижда, че
от 496 души са останали днес само 207 войници, а
от 14 офицери невредими са само 5.»18

Любопитно е, че същият Кисьов, който наред с
другите е подписал този материал за вестника, във
спомените си пише подробно за «стихийно
сформиралата се знаменна группа», като назовава
освен Тома Тимофеев и имената на Никола Корчев,
Павел Малки, Димитър Минков, Радев, Мицов,
Донев, Н. Кръстев и осетинеца Караев. Цитатът е от
неговата книга: «…жално гледахме групата със
знамето. Тя бе   на доволно разстояние, но не бе
още в безопасност. /…/ След нас, освен Стефанов,
няма опълченци, като се изключат ранените, които
едвам пристъпват, до гдето ги настигнат турците...»

Информацията от архива на регионалния истори-
чески музей в Габрово със списъците на наградените
опълченци за храброст, проявена в тези битки,  дава
основание и укрепва желанието да говоря във
множественно лице – не за спасителя, а за
спасителите на Самарското знаме. От общо 167-те 
габровци,   удостоени по храброст и наградени с
ордени, част от тях   са отличени със Знака за отличие
на военния орден „Св. Георги” (4 степен) за
мъжеството и героизма, проявени при защита на
Самарското знаме – Драгой Божилов, Атанас Пеев,
Пенчо Недков Сватов, Димитър Екимов, Дянко
Лазаров и Станчо Николов. А   със сребърен медал 
20 души – сред тях Ганчо Мацков, Христо Басмад-
жиев, Гаврил Кръстников, Коста, Априлов, Пенчо
Георгиев, Никола Хр. Мустаков, Тодор Николов, Петър
Саков, Анастас Атанасов и др. В боя за защитата на
знамето са ранени и габровците Христо Николаев,
Васил Христов и Димитър Станев, а Георги Петков е
убит. То е защитавано още от габровските опълченци
Ганчо Мацков, Пенчо Георгиев, Никола Мустаков,
Тодор Николов, Анастас Атанасов, Никола Стефчев…
Вижда ми се справедливо да се говори като за герои
за всички тях, които се биха под Самарското знаме
и в този бой и в други сражения и съм сигурна, че
информации, подобни на тази от Габровския
регионален исторически музей пазят архиви и музеи
и в други градове. В тези боеве участват и опълчен-
ците от Пернишкия край.  И до днес потомците на
Тодор Стаменов от село Калища му пазят сребърна
чаша с позлата отвътре, подарена на опълченеца в
знак на благодарност лично от руския император
Николай II по повод 25-годишнината от знаменател-
ните боеве на Шипка.  Родом от Пернишкия край е и
последният знаменосец на Самарското знаме -
Никола Корчев. И неговите потомци пазят като
освещена реликва кристален сервиз, подарък от им-
ператора на Русия – Николай по случай честванията
през 1902 г. на връх Шипка.

За последен път Самарското знаме е изнасяно и
развято през 1902 г. на връх Шипка, където се

състояли грандиозни тържества във връзка с 25-
годишнината от Шипченската епопея. Тогава бил
открит и осветен новопостроеният храм-паметник при
с. Шипка. Били поканени всички живи опълченци. Те
облекли униформите, нарамили пушките и се строили
за парада. Всички решили дружно, че Самарската
светиня може да бъде поверена  в ръцете на един от
спасителите ѝ – дядо Никола Корчев.

Тук сред тълпата бил и чешкият художник Ярослав
Вешин, чиято картина, завършена в 1911 г., запечата-
ла Никола Корчев като последния знаменосец, е
станала толкова популярна, че и досега Самарското
знаме се свързва в паметта на широката публика преди
всичко именно с образа на опълченеца Никола Корчев.

След войната Самарското знаме идва в Радомир,
тъй като III Опълченска дружина е преобразувана в III
Пехотна Радомирска дружина. А когато Александър
Батенберг е провъзгласен за български князв 1880,
първото му посещение е в Радомир, за да се поклони
на бойното знаме и да го наградис военен орден “За
храброст” – І степен. Няма друго българско знаме да
е наградено с този орден. В Радомир Самарското
знаме остава до 1884 г., след това то е преместено на
съхранение в Двореца в София, където остава до 1946
г., а оттогава и досега се пази при специални условия
в Националния военноисторически музей.

През 1958 г. са изработени две копия на знамето,
като едното е изпратено в Централния военен музей
в Русия, а другото остава в България.

През 1978 г. реставрационният отдел на Военно-
историческия музей изработва друго копие за музея.

През 2004 г. президентът на България Георги
Първанов дарява четвърто копие на знамето на
Зографския манастир  .

През 2006 г. монахините от Княжевския манастир
„Покров на Пресвета Богородица“ даряват на Военно-
историческия музей пето точно копие на знамето,
което заема мястото в експозицията, а третото копие
е дарено на гвардията за военни ритуали.

Самарското знаме, обаче,  и след като е изпрате-
но на покой, продължава да бъде повод за събития,
да активизира и подновява българо-руските връзки
в най добрия смисъл на тези думи.

В музеите на Русия и България се пазят много
документи за непрекъсващата връзка на самарците
и опълченците – по време на войната и след нея.
Това са и разменените любезни писма между градо-
вете Радомир и Самара, които били публикувани в
различни броеве на Държавен вестник.Знак на почите
и дарената от българските опълченци икона на св.
Иван Рилски с надпис: “Трета дружина от българското
опълчение поднася тази икона на гр. Самара в знак
на благодарност за изпратеното им знаме, под което
тя възкреси бойната слава на българския народ във
войната с турците за освобождението на своето
отечество през 1877/1878 г.”На своя ред самарците
даряват сребърната скоба, с която да се скрепи
счупената при боевете край Стара Загора дръжка на
знамето. Волята на дарителите била дръжката да се
скрепи с подарената скоба от самия български княз
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ПЪТЯТ НА САМАРСКОТО ЗНАМЕ
Елена Рацеева
Резюме
В съобщението ритуално се проследява

пътят на Самарското знаме от манастира на
Иверската Богородица, където е било създа-
дено, през много градове и села на Руската
империя до румънския Плоещи, където то е
било осветено и сложено на дръжката, и откъ-
дето почва славният път на бойното знаме,
под което българските опълченци се каляваха
в боевете, полагайки основите на армията на
освободената България. Самарското знаме се
разглежда като българска културологема,
която непротиворечиво синтезира в своето
значение символиката, героизъм, ритуалност
и исключително сериозно и дълбоко ценностно
основание за осмисляне на миналото, сегашно
и бъдеще на българо-руските отношения.

THE WAY OF SAMAR FLAG
Elena Raceeva
Abstract
The message ritually traces the path of the Samar

flag from the monastery of the Iverskaya  Virgin Mary,
where it is created. Its path goes through many cit-
ies and villages of the Russian Empire to the Roma-
nian Ploiesti where it is illuminated and stacked on
the handle. That is where the glorious path of the
battle flag begins. The Bulgarian volunteers harden
in battles with it, providing a basis for the army of
liberated Bulgaria. Samar flag is regarded as a Bul-
garian cultural statement. It consistently synthesizes
in its meaning the symbolism, heroism, ritualism and
extremely serious and deep value basis for under-
standing the past, present and future of the Bulgar-
ian-Russian relations.

ПУТЬ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ
Елена Рацеева
Резюме
В сообщении ритуально прослеживается

путь Самарского знамени от монастыря Ивер-
ской Богородицы, где оно было создано, через
многие города и села Российской империи до
румынского города Плоешть, где оно было освя-
щено и откуда начинается славный путь боевого
знамени, под которым болгарское ополчение
закалялись в боях, закладывая основы армии
освобожденной Болгарии. Самарское знамя
рассматривается как болгарская культурологе-
ма, которая непротиво-речиво синтезирует в
своем значении символику, героизм, ритуаль-
ность и исключительно серьезное и глубокое
ценностное основание прошлого, настоящего и
будущего болгаро-русских отношений.

и тогава Батенберг идва за втори път в Радомир.  По
заповед на княза в редиците на I рота на III Опълчен-
ска дружина завинаги е записан подполковник Павел
Калитин, командир на дружината.

Интересна е информацията, че близо половин век
Радомир почита Самарското знаме и с народен
съборна 24 май, защото от едната страна на бойната
светиня са образите на светите братя Кирил и
Методий. Свидетелства за тези тържества са открити
в дописки, публикувани във вестниците, издавани по
онова време в Радомир.

По случай 100-годишнината от Руско-турската
война край Стара Загора е изграден Мемориалът
“Бранителите на Стара Загора” с вечния огън, където
Самарското знаме от камък е високо 50 метра и
седемте негови бранители: шест статуи на български
опълченци и една на руски офицер. Споменахме вече
и за подарените на Държавния архив в Стара Загора
микрофилми с 18 документа, чиито оригинали се
съхраняват в Областния архив в град Куйбишев,
Русия. Информация на РИА Новости19
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Методий“ през 1984 г., специалност „История“.
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Карлово, с други революционни дейци като
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Дора ЧАУШЕВА
Национален музей

„Васил Левски”

Освобождението на отделните райони и селища по време
на Руско-турската война от 1877-1878 г. има своята специфика
в зависимост от развоя на военните действия, помощта и
участието на местното  население, етническия му състав. Тези
различия оказват влияние върху следосвобожденското развитие
на регионите, както в стопански, така и в демографски,
етнически, културен аспект.

Целта на настоящото съобщение е, без да се разглежда в
детайли развитието на военните действия за освобождението
на Стремската долина, да се проследи освобождението на
района и отделните селища и съдбата на тяхното население
през периода юли 1877 г. – януари 1878 г. /от превземането на
Шипченския проход от ген. Гурко и слизането му в Казанлък до
преминаването на ген. Карцов през Троянския проход и
спускането му на юг от Балкана/. Този период, останал в исто-
рията като „Страшното”, е изключително важен за Карловския
край, защото оказва определящо влияние върху по-нататъшното
развитие на Стремската долина за един дълъг период от време
– от Освобождението до 30-те години на ХХ век.

Освобождението на отделните селища е застъпено в
изследвания на Ив. Унджиев за Карлово, Цв. Павловска и Ц.
Петров за Сопот, Н. Начов за Калофер, Ст. Кичев за голяма
част от селищата в Стремската долина, в необнародвани
краеведски проучвания на А. Танев, Н. Ганчев, Ив. Гайдаров,
Ал. Танев, Ст. Ненов за села като Отец Паисиево, Домлян,
Пролом, Мраченик, Стрелци и др.1 В проучването са включени
селищата по поречието р. Стряма и нейните притоци от Клисура
на запад до Калофер на изток и някои села, разположени по
южните склонове на Средна гора.

Надеждата за скорошно освобождение обхваща
населението на Стремската долина още веднага след
преминаването и завземането на Шипченския проход от Предния
отряд на ген. Гурко в началото на м. юли 1877 г. Вестта за
установяването на руските войски в Казанлък провокира
активността, както на християните, така и на мюсюлманите в
района. В Карлово се стига до подписване на писмен договор
за взаимно покровителство. Починът за това идва от страна на
местните турци, които не желаели да напускат домовете си. В
деня на споразумението – 10 юли 1877 г.2 – карловското
гражданство изпраща в Главната квартира на ген. Гурко в
Казанлък делегация, включваща и българи и турци, все видни
граждани. Съставът на делегацията не може да бъде установен
с точност поради големите различия в информацията на
отделните автори и мемоаристи3. Тя е натоварена да съобщи в
руския щаб, че в града няма войски и да помоли руското
командване за покровителство. Към делегацията от Карлово
се присъединяват и представители от Сопот. Преди това в лагера
на руските войски се явява и делегация от Калофер. С
изпращането на свои делегации населението от трите най-големи
селища в района /Карлово, Сопот и Калофер/ заявява огромната
си надежда за освобождение и желанието руски войски да
влязат в тях, за да се гарантира сигурността на местното
население, страхуващо се както от редовна турска войска, така
и от башибозук, а също и от местното турско население, особено
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това от близките села. Както ще се види от
последвалите събития, тези страхове се оказват
съвсем основателни. Особено показателен е случаят
с Карлово, въпреки подписаното споразумение, за
което вече стана дума.

Ген. Гурко удовлетворява молбите на местните
делегации и руски войски са изпратени към долината
на Стряма. Най-напред на 7 юли 1877 г.  русите
пристигат в Калофер4. В градеца идват 27 казаци на
коне начело с офицера Гречановски. На 12 юли
казашка сотня от авангарда на ген. Гурко пристига и
в Карлово5. Още в същия ден те тръгват и за Сопот6.
И в трите подбалкански селища русите са
посрещнати  от възторжени граж-дани с цветя и думи
на благодарност. Тържествено бият и камбаните на
църквите. Свещениците от-служват благодарствени
молебени. Бурна и неудържима е радостта и в по-
малките села, през които преминава руската войска.
Калоферските младежи излизат да посрещнат русите
чак при с. Габарево. За тази неописуема радост
свидетелстват в своите спомени, както българи,
участници в събитията, така и руски войни7. След
кратка обиколка из още някои села на юг и запад от
Сопот и Карлово сотнята се изтегля от Стремската
долина и през Калофер се отправя към своя щаб в
с. Габарево.

Радостта на населението от Карловския край трае
твърде кратко. Много скоро след благодарствения
молебен и след като по улиците на Карлово, Калофер
и Сопот, а и в съседните села, се чуват възгласи
като: „Да живее Александър Николаевич! Ура-а-а” или
„Доживяхме да видим донски казаци и нашите
избавители”, над Стремската надвисва заплахата за
разправа с мирното население.

По това време, когато военното положение на юг
от р. Тунджа е особено тревожно /към Стара Загора
напредва Сюлейман паша и ген. Гурко вече има
точна представа за силите му/, руското командване
съветва делегациите от подбалканските селища
населението да бъде готово за евакуация –
преминаване на север от Балкана преди да бъде
затворен прохода. В Калофер решават да спазят
съвета на генерала и да се готвят за преминаване
оттатък Балкана. В Сопот обаче смятат да дадат
отпор, да защитават градеца от двете посоки,
откъдето може да дойде редовна войска и башибозук
– изток и запад, и в краен случай да бягат на север8.
Карловските делегати решават населението да остане
в града, да не напуска домовете си и дюкяните,
позовавайки са на взаимния договор с турците.

Въпреки изключително трудното положение ген.
Гурко нарежда да се окаже съдействие на
населението за евакуация, охрана и прикритие.
Сформирани са чети с цел разузнаване, имитационни

команди, които опъват палатки при Калофер и
Мраченик, които се движат в руски военен строй, за
да заблуждават противника за наличието на руска
войска. Иззето е оръжието на турското население
още при влизането на руските войски в отделните
селища, но за съжаление не изцяло. Всичко това
показва загрижеността на командването на ген. Гурко
за сигурността на българското население.

От друга страна веднага след изтеглянето на 5
сотня на 21 Донски казашки полк от Карлово към
Калофер някои от турците в Карлово, въпреки взаим-
ното споразумение,  бягат точно към Пловдив и
веднага съобщават, че в Карлово няма руски войски.

Когато след няколко дни казаците отново идват в
Карлово, слухът, че от Пловдив идва Кямил паша с
голяма турска войска и башибозук, ги кара да се
оттеглят бързо към Калофер. Българите разтревожени
се прибират по домовете без да има организирана
отбрана на града и без да е организирано и подготве-
но населението за напускане на Карлово. Кямил
паша обгражда града и нахлува от всички страни в
него на 18 юли 1877 г. след обяд. Числеността на
армията му се определя от някои автори на 10 000
души и още 2000 башибозуци и черкези9. Започва
масово избиване на българското население. Ограбват
къщите и дюкяните. В този погром над българите в
Карлово се включват яростно и местни турци, въпре-
ки обещаната взаимна защита в предварителното
споразумение преди посещението на съвместната
делегация в щаба на ген. Гурко. При падането на
нощта Кямил паша изтегля хората си извън града, а
местните турци натоварват своята и ограбената
покъщнина и се отправят към Пловдив. През следва-
щия ден нападателите не подновяват грабежите, но
изплашено населението дори не се осмелява да
излезе да погребе убитите си. А те са толкова много,
избиването е толкова поголовно, че никой изследо-
вател не се ангажира със списък или точни, а само
приблизителни цифри. В някои случаи са избити цели
семейства – и родителите, и децата им, например
семейството на Димо Араплиев с петте им деца10.

На 22 юли градът е нападнат и от около 2000 пома-
ци от Чепино и Пазарджишко. Те са по-настървени
дори от своите покровители в лицето на  редовната
войска. Избиват всички – мъже, жени и деца, грабят
всичко наред – каквото им попадне. Голяма част от
ограбеното е изнесено от Карлово, а друга – продават
на евреи от града. Изклани са всичките скрили се в
църквата жени и мъже.

На следващия ден Кямил паша приканва граж-
даните да излязат и да възстановят мирните си
занятия като обещава да гарантира свободата им с
редовна войска. Оставя Карлово в сравнително
спокойствие два дни, и когато хората се престраша-
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ват, на 25 юли, турската войска обсажда чаршията и
българската част на града. Арестувани са всички по-
будни и по-първи граждани. Задържаните са ограбва-
ни, изтезавани, а след това завързани със синджири
и въжета са изпратени в Пловдив – за един месец
повече от 600 карловци и селяни от селата, укрили
се в града. Едни умират още по пътя, други са съде-
ни и обесени в Пловдив.

Колко българи – мирни граждани на Карлово,
намират смъртта си в тези страшни дни едва ли някой
по документи и спомени някога ще изчисли. Общо
загиват вероятно много повече от 1000 души, а сира-
четата са повече от 2000. На паметника на Васил
Левски в Карлово са изписани имената само на част
от тях. На страниците на в. „Просвета” от 1903 и 1904
г. броят им е 926 – но онези, които са имали живи
родственици да ги споменат. К. Иречек съобщава
през 1899 г., че „И досега има 700 вдовици”11.
Белгийският генерален консул в свой рапорт от
4.VІ.1880 г. пише за 2500 деца в Карлово – без
всякаква издръжка, т.е. без родители12 .

Подобен погром се стоварва и над останалите
селища в долината – селата Аджар /дн. Свежен/,
Мраченик, Богаз /дн. Пролом/, Чукурлии /дн.
Песнопой/, Маджери /дн. Бегунци/, Михилци, Дъбене
и др. Село Аджар в Средна гора е палено три пъти и
около 500 души от жителите му са избити13. Опожаре-
ни са Богаз, Маджери. Прогонени от селата си бягат
българите и от другите споменати селища. Подгоне-
ните тълпи бягат из пътища и без пътища. Някои
поемат на кервани, а други – сами. Едни се стремят
да стигнат Калофер или Карлово, други търсят път
през Балкана. Когато разбират, че и там вилнеят
башибозуци и редовна войска, потъват из горите и

деретата и продължават да търсят спасение.
Дъбенци бягат към Сопот, към Манастирското дере
и Балкана и дори без пътеки към планината.

Сопот също е ударен – денят е 30 юли. Тук е ор-
ганизирана най-сериозната отбрана от подбалкан-
ските селища. Още след завръщането на сопотската
делегация от щаба на ген. Гурко мъжете в града
започват да се въоръжават и да се готвят за отбрана14.
Цв. Павловска определя действията на населението
в Сопот по организиране и осъществяване защитата
на града през юли 1877 г. като въоръжено въстание
и установяване на местна българска власт15. Граде-
цът се отбранява откъм изток и запад. Хората се
надяват отбраната да издържи докато дойде руска
помощ, но такава не идва. Организира се извежда-
нето на част от населението на 20 и 21 юли през
„Бойкова нива” и река Леевица към Стара планина.
Градът е подложен на сеч и грабеж. В пламъците
изгарят стотици къщи, повече от 180 дюкяна, цър-
квите, манастирът „Св. Спас”. Ограбено е имущество-
то на населението, подбран и откаран е добитъкът.
Трудно е и в Сопот да бъде установен броят на
избитите хора в града и загиналите в планината при
бягството. Докато Цв. Павловска смята, че при
организираната отбрана техният брой е едва ли
повече от 60-70 души16, то Цочо Петров определя
техния брой на повече от 400 души17. И тук повечето
от избитите са мъже.

Не е по-различна и съдбата на Калофер. До август
1877 г. градът е горен три пъти. Въпреки организира-
ната отбрана, въпреки поставените постове и
въоръжаване на калоферци, въпреки участието в
защитата на бежанци от съседни села, въпреки
организираното изтегляне на населението през
Балкана, за разлика от Карлово, през юли и август в
Калофер са избити и изклани 618 души, а от глад и
болести, нападения и нещастия умират 1100 души18.

Не могат да бъдат изброени и проучени всички
зверства над българското население в Стремската
долина, въпреки че са обект на много спомени,
доклади, краеведски изследвания. Но останалото
наименование на този период от лятото на 1877 г. -

Паметен знак на площад “20 юли”

Паметен знак
в двора на

църквата “Св.
Богородица” за

загиналите през
Страшното
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„Страшното”,  е достатъчно красноречиво доказател-
ство за всички ужаси, които е изпитало населението
от долината на Стряма, и за неизброимите жертви,
които мирното население на този край дава в
навечерието на Освобождението.

За тези трагични събития има извори, както от
страна на българското население – спомени на Иван
Попов, Иван Ст. Гешов, Иван Евстр. Гешов, Съба
Вазова, Елисавета Попова, Никола Начов и редица
други, така и от страна на ужасените европейски
представители – Батский Маркиз, Константин Иречек,
Емил Лавеле и други европейски представители. И
домашните и европейските източници категорично
представят една и съща картина на опожарени,
разрушени, разграбени селища, избито и прогонено
население. Онемели сякаш от ужасите, останалите
живи жители са изпокрити, дори не смеят да
възстановят нормалния си ежедневен живот.

Ще си позволим да цитираме един домашен и
един европейски документ.

Из писмо на В. Богданов от Пловдив до Найден
Геров в Свищов:

„... Карлово, след като биде ограбено до влакно,
облече се в мрачен траур; едни от жителите му бяха
посечени, а които останаха живи, изпълниха
тукашните /в Пловдив – б.а./ тъмници, и сега по 10,
20, 30 души се изпращат всякой ден на оня свят...
Всички по-добри българи в Карлово, много от
младежите, тъй щото числото им възлиза на 90 души,
са само тука обесени... Между тях обесените, се
намират деца на 14-15 години...

... Черкезки и башибозушки чети, гдето преминат,
оставят по себе плач и охкания, като грабят всичко,
бият и трепят всякого. Карлово и Клисура са
пропищели от тях..

Тука в града, постоянно докарват нови затворници,
които изпълниха не само тъмниците, но и ханищата
.... бесенето тук никога не се прекъсва.”19

Из „Бележки върху българските работи” на
Батский Маркиз:

„Не се е доказало, нито може да докаже, че тия
кланета, тия ужасни свирепства, са били просто
своеволни дела на уплашени османски селяни или
пък на фанатици войници в една критическа минута
на съществуваща или въображаема народна
опасност; те бяха следствие на обмислени заповеди,
изпратени от Цариград и изпълнени от пашите и от
другите местни чиновници... Колкото голямо да беше
вълнението, което предизвикаха кланетата през 1876
г., то тия кланета предизвикаха по-малко злобата на
българите, отколкото умишленото опитване на
османското правителство да изтреби всичкото мъжко
население, което можеше да хване през периода,
който подкачаше от генерал Гурковото оттегляне и

продължаваше до последното преминаване на
руската войска през Балкана. През всичкото това
време османското правителство бесеше и колеше...”20

Цинизмът на официалното турско становище
въпреки шокиращите цифри за жертвите може да
бъде илюстриран с изразеното от пловдивския
мютесариф Хамид паша в телеграма от 20 юли:
„Войската като влязла в града, обрала оръжието на
населението и установила порядъкът.”21

Жестокото и поголовно клане обаче и масовото
избесване на карловци и българи в много още сели-
ща, за които вече стана дума, може да се определи
като съзнателно и преднамерено решение на турската
власт да унищожи мъжкото население – от 7 до 70
години. Като неписано правило се спазва най-напред
да се премахнат най-видните и активни граждани:
учители, лекари, свещеници, търговци, занаятчии.

В тези дни на погром над подбалканските селища
и най-вече над българското население не е маловаж-
но да се разгледат и отношенията между жителите
от различни етноси и най-вече в Карлово като етниче-
ски най-пъстър град. Това е естествено – като адми-
нистративен център в него живее и най-много турско
население. Както стана дума в изложението, още от
първите дни на нахлуването на редовната войска на
Кямил паша в Карлово в грабежите и издевателст-
вата над българите освен башибозуците и черкезите
се включват и местни турци и евреи. Тук особено
интересен се явява и въпросът за участието на
карловските евреи в тези събития. Категоричен за
тяхното участие в залавянето, ограбването и
арестуването е Г. Димитров22. Той подробно разказва
за това и още, че евреите дори са се гаврили с
националното самочувствие на вече  заловените
българи при изпращането им за Пловдив. Намирайки
се в приятелски отношения с местните турци,
забогателите карловски евреи бягат заедно с тях към
Пловдив, връщат се с тях и окончателно напускат
града след разгрома на турските войски. Дали те са
единични прояви на отделни евреи, които се гаврят
с националното достойнство на българите, не е ясно,
дали пък не са действали под турски натиск? Ели
Хаим Ешкенази предполага, че тези прояви са
изолирани и обвиненията към евреите се дължат на
по-късни антисемитски настроения23. Но книгата на
Г. Димитров излиза още през 1899 г. и той е категори-
чен в своите спомени и оценки. Факт е и това, че
след Освобождението в Карлово никога вече не
остават да живеят евреи. Едва ли, ако те не са взели
никакво участие в погрома над българите, ще бъде
прогонен керванът на завръщащите се в Карлово
евреи след Освобождението. Възмутени жени и деца
на избитите вече карловци с камъни и хурки
прогонват на Балабанов мост около 60 карловски
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евреи и те повече не се завръщат в града, за разлика
от много турски семейства, които не са вземали
участие, и след Освобождението се завръщат в
Карлово, където и днес живеят техни потомци.

Нападенията, грабежите, убийствата продължават
в Карлово и района почти 6 месеца – до Освобожде-
нието от отряда на ген. Карцов в края на декември
1877 г. и началото на януари 1878 г. То се осъществява
след преминаването на отряда през Троянския проход
при изключително тежките условия на 20-градусов
студ с много загинали войни24.

При вестта за настъплението на отряда към
Пловдив побягва и редовната турска войска, и
турското население. След преминаването на прохода
щабът на Троянския отряд се установява в с.
Кърнаре. От там   ген. Карцов изпраща една колона
на запад към Клисура – начело с войсковия
старшина Тарасов. Тя служи и за връзка с отряда на
ген. Гурко. Втора колона, начело със старшина
Антонов, е изпратена към Калофер. Сотнята на есаул
Шаров заема Карлово. Те влизат в града на 27
декември 1877 г. Самият ген. Карцов пристига на 1
януари. Посрещнат е от голяма делегация начело с
духовенството извън Карлово. В този ден, навръх
Нова година, зазвъняват и занемелите от месеци
камбани на карловските църкви. Въпреки това
изплашените карловци не вярват, че са свободни,
докато не изнасят от конака османските знамена.

Погромът над българското население в целия ра-
йон на Подбалкана от Клисура до Калофер и конкретно
в Карлово вдига на протест 864 карловски вдовици,
които след подписването на Берлинския договор и
оставането на Карловско в Източна Румелия, пишат
на 25 октомври 1878 г. гневно изложение до европей-
ската комисия в Пловдив. Те заявяват категорично,
че няма да допуснат връщането на турците и настаня-
ването на турски гарнизон. Искат също да се изясни
каква е била вината на избитите им и избесени мъже.
Протестното движение е организирано и оглавено от
карловския околийски началник Теофан Райнов, който
участва и в подготовката на текста на изложението, от
Иван Грозев и Ека Попова. Изкушавайки се от по-
широко цитиране на изключително вълнуващия текст
на протеста, ще си позволим само следващия цитат,
представящ най-обобщено случилото се през войната
и картината в свободно Карлово: „ ...за какво нашият
владетел султанът и неговото правителство позволиха
на своите чиновници и жители турци да изпушкат,
изсечат и избесят мъжете ни и синовете ни; да ограбят
пари, стока и покъщнина до най-последната дрипа и
чиреп; да осквернят черковите ни и да съсипят
училищата ни; да употребят връз нас жените нечуто
нийде в света насилствие и това всичко да се
извършва пред очите на градския управител Асан

ефенди; пред очите на много паши военни и
граждански, които в онова време дохождаха в града
ни; пред очите на двама европейци, които бяха дошле
да ни дават ориз и сол...”25

Пред дошлите от Пловдив в Карлово на 2 октомври
представители на европейските комисари, стара жена
заявява: „Проклетите турци съсякоха мъжа ми /Димо
Араплия/, обесиха петимата ми синове и тримата ми
зетьове”, а друга заявява „Господа, това, което сме
претърпели ние, няма изказване , нашето страдание
и загуби нямат сравнение, но за всичко това казваме
ви, че вие сте виноватите, защо[то] не додохте
миналата година да ни избавите от зверските турски
свирепства и да спасите живота на мъжете и синовете
ни. Сега какво ще ни помогнете? ”26

По време на Руско-турската освободителна война
Карловският край не става сцена на мащабни бойни
действия между противниковите войски. Местното
българско население обаче изпитва в най-голяма
степен ужасите от нападенията над почти всички
селища в района, както от редовни турски войски,
така и от башибозуци, черкези, а също и от местни
турски жители. Тези погроми от една страна водят
до избиването на  много мирни жители – главно мъже,
и то цвета на мъжкото население – учители, търговци,
занаятчии, лекари. Разбити, ограбени, опожарени са
занаятчийски работилници, търговски дюкяни,
църкви, училища и домове. Разорени  са, както
градовете Карлово, Сопот, Калофер, Клисура, така и
много от съседните им села. Оцелялото население,
загубило много близки хора, остава без покрив, без
храна, без най-необходимите потреби за преживя-
ване. Събитията в Стремската долина през лятото,
есента и зимата на 1877 г., останали в нейната история
като „Страшното”, оказват решаващо влияние върху
по-нататъшното развитие на този край за дълги години
напред. Останал без своите първенци във всички
сфери на стопанския и обществен живот, без изграде-
ните през годините на подем през Възраждането
занаятчийски и манифактурни производства, без
търговските си дюкяни и стоки, целият Карловски
край преживява след Освобождението дълъг период
на упадък. Настъпват и сериозни демографски
промени. Населението намалява не само по време
на войната в резултат на масово избиване и бягство,
но и в следващите години. Останали без поминък,
много жители на този край го напускат, за да търсят
по-добър живот в близкия Пловдив, в новата столица
София и в други по-близки и по-далечни градове.
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА КАРЛОВСКИЯ КРАЙ
И „СТРАШНОТО”
Дора Чаушева
Национален музей „Васил Левски”
Резюме                 
Без да става поле на бойни действия между

руската и турска армия по време на Освободителната
война, Стремската долина /Карловският край/ понася
целия ужас от турските нападения над мирното
население. Продължилите шест месеца систематични
набези от турски войски и башибозуци, останали в
историята като „Страшното”, водят до пълна разруха.
С безпощадна жестокост са избити хиляди жители в
почти всички селища, разрушени и опожарени са
домове, дюкяни, работилници, църкви, училища,
прогонени са от родните им места много хора, хиляди
деца остават сираци. В резултат на тези погроми
целият Карловски край преживява след
Освобождението дълъг период на упадък.

THE LIBERATION OF LANDS OF KARLOVO
AND THE “FEARSOME”
Dora Chausheva
“Vasil Levski” National Museum
Abstract                 
During the war of liberation Stremska dolina (lands

of Karlovo) endures all the horror of Turkish attacks on
civilians without becoming a battleground between the
Russian and Turkish armies. Six months of systematic
raids by Turkish troops and bashi-bazouk that remain
in history as “Fearsome” lead to complete destruction.
Thousands of residents in almost all settlements are
slaughtered with ruthless violence. Homes, stores, work-
shops, churches, schools are destroyed and burned.
Many people are expelled from their own homes, thou-
sands of children are left orphans. As a result of these
devastations and massacres the entire lands of Karlovo
are experiencing a long period of decline after the Lib-
eration.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КАРЛОВСКОГО КРАЯ
И “СТРАШНОЕ”
Дора Чаушева
Национальный музей Василя Левского
Резюме
Не став полем битвы между русской и турецкой

армиями во время Освободительной войны,
Стремская долина (Карловский край) переживает
весь ужас турецких нападений на мирных жителей.
Шесть месяцев систематических набегов
турецких войск и башобозуков, оставшихся в
истории как «Страшное», привели к полной разрухе.
С безжалостной жестокостью тысячи жителей
были убиты почти во всех населенных пунктах,
дома, магазины, мастерские, церкви, школы были
разрушены и сожжены, многие люди были изгнаны
из своих домов, тысячи детей остались сиротами.
В результате этих погромов весь Карловой край
пережил длительный период упадка после
Освобождения.
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НАЗВАНИЕТО

Официалната дата за основаване на с. Чушмелий (Криничное)
се смята 1813 г.,но присъствието на преселници-бежанци в тази
местност се регистрира още през 1806 г. Официалното название
на днешното Криничное беше Чешма-Варуита (бяла варосана
чешма). Това е румънско название на извор, иззидан от бял див
камък. Именно от този извор (чешма (лит. бълг.) – чушми (чушм.)),
дар на знойната Буджакска степ, пратен свише, си вземат иметo
днешните чушмелийци,  преселници от Шуменския край – чушме-
лии, т. е. онези, които притежават, владеят това природно богатство.
Съответно и названието на селото е от «чушми» – чушмелии,
Чушмелии (във форма на мн. ч.), впоследствие – Чушмелий (ед.ч.).

Чушмелии – думата е производна от «чушми» + наставка –
ли- – чушме+ли+и (мн.ч.). Едно от значенията на наставката -ли-
е нещо, което в голяма степен притежава човек (за имената
съществ.). Други подобни примери за сравнение:

• Мерак – желание за нещо, мераклия – човек, който има
желание за нещо;

• Перчем – коса на мъж (чуб), перчемлия – човек, мъж, който
има буйна коса;

• Късмет – удача, успех, щастие; късметлия—човек, на
когото му върви;

 • Пара, пари – едно от материалните блага, паралия – човек,
който има много пари и т. н.

Чушмелий става название на селото и завинаги се закрепя в
съзнанието на неговите жители.

Румънските власти, като установяват господството си в Южна
Бесарабия, именуват колонията Чешма-Варуита (Бяла чешма).
Това название става официално и се упо-требява в писмената
реч, документацията до 1946 г. През 1947 г. в Южна Бесарабия
се установява съветска власт и населените пунктове – български,
гагаузки, албански колонии – бяха преименувани.

При това преименуване се правеха преводи-калки от
историческите наименования на украински език. Вследствие
законите на езика тези преведени названия в повечето случаи
си изгубиха историческия колорит, а в някои случаи преименува-
нето беше изобщо неоправдано. По такъв начин Чушмелий стана
Криничное, от укр. «криниця» – чешма; Чийшия – Городне,
Пандаклия – Ореховка, Кубей – Червоноармейское, Българийка
– Зализничное и т. н.

Чушмелий винаги е било село. През един кратък период (от
1926 до 1928 г.), когато генерал Авереску оглавява румънското
правителство, Чушмелий е районен център (pretura). Ръководи
района чушмелиецът Харлампи Савов Митанов, човек със
стопанска сметка в живота и държавно мислене.

След административната реформа Криничное си остава село
и е включено в състав на Болградския район (рум. рlasa). Днес
селото е в Болградски район, Одеска област (до 1954 г. Измаилска
област).

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Село Чушмелий (Криничное) е разположено близо до
живописното крайбрежие на едното от най-големите езера в

Татяна Гайдаржи (Райчева)
e родeна на 19 октомври
1957 г. в с. Чушмелий (Кри-
ничное), Болградски район,
Одеска област, Украйна.
Израства в семейство на
потомствени българи. Се-
мейството на баща ѝ  пре-
търпява сталински репре-
сии. Прапрадядо ѝ, Илия
Райчев, е опълченец, загива

на Шипка. Дядо ѝ по майчина линия, още хлапак,
идва от Бесарабия и работи в Стара Загора. В
румънско време е пощенски куриер по бесараб-
ските села. Литературните норми на родния език
опознава от малка, като чете детските списания 
“Дружинка” и “Славейче”. Учи в селското учили-
ще. През 1979 г. завършва руска филология в
Държавния Хуманитарен университет в гр. Из-
маил. Там завършва и курс по български език за
преводачи. Работи три години като учителка в
Херсонска област, връща се в родното село. В
българското възрожденско движение в Украйна
е от първите дни. Тя е една от първите учители-
ентусиасти, започнали да преподават родния
език в Бесарабия. Впоследствие носи знания на
сънародниците си от Херсон, Кировоград, Одеса,
Москва. Активно се труди до днес. Съавторка е
на книгата за Чушмелий. Подготвя за издание
сборник от пословици, поговорки и устойчиви
съчетания, битуващи в родното ѝ село. Семейна,
майка на три дъщери. 

БЕСАРАБСКОТО
БЪЛГАРСКО
СЕЛО
КРИНИЧНОЕ
(ЧУШМЕЛИЙ)

Татяна КОВТУН
(ГАЙДАРЖИ)
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носят войнска повинност, имат свободен избор на
вероизповедание и др. В тези условия у чушмелиеца
се формира и укрепва чувството за личностна свобода.
Стремежът към личностното самоутвърждаване и
сливането със земята чрез прекаленото трудолюбие
и обичта към нея изковава твърдия му, настойчив и
независим характер. Земята и чувството за свобода
вселяват в него гордост, достойнство, утвърждават
мнението му «ръцете помагат на главата», раз-
криват копнежа му за ученолюбие. Учението при
чушмелийци става на голяма почит. Сред учещите се
в Болградската гимназия и Измаилската духовна
семинария чушмелийските деца са в голямо
количество, мнозина от тях завършват с отличен успех
и про-дължават образованието си в Румъния и Бълга-
рия. Мнението «рацятя пумагат на главъта» става
пословично, то прераства в непоколебимо убеждение:
всичко се придобива чрез труд.  Днешните им големи
къщи, наличието на три и повече вида личен транспорт,
селскостопанска техника за отглеждане на най-раз-
пространената сред чушмелийци култура – арпаджи-
кът, битовото им благосъстояние, материалните им
вложения в образованието на децата си – ярко
потвърждение на убеждението им.

Още през 50-те години на миналото столетие
отглеждането на арпаджик и лук става почти първосте-
пенно. Тази култура донася  известност на Чушмелий
не само в пределите на бившия Съветски Съюз, но и
в Румъния, Чехословакия, Австрия, дори и в далеч-
на Куба. Тази култура навлезе в съзнанието на
чушмелийци като първоизточник на съществуването
им, стана част от техния живот, от мисленето им.
Понятието «чушмелиец и арпаджик»стана идентично,
то сложи отпечатък в психологията на чушмелиеца.

Село Чушмелий е разделено на две големи части:
Старото село и Новото село. По-голямата част, Старото
село, се заселва в 1806-1812 г., а по-малката част, т.е.
Новото село – много по-късно, предположително в края
на 19 – началото на 20 век. Както вече е известно,
годината на основаването на селото се смята 1813 г.
Стара-та, източната част, е разположена на един красив
живописен склон, Новата – на запад, в долината на
река Карасулак, която разделя селото («от-так
ряката»). Тази малка рекичка се влива в езе-рото
Ялпуг. В настоящото време тя е маловодна и в периоди
на засуха пресъхва. Устойчиво русло има по време
на обилните дъждове. В северното направление
реката излиза в широка долина – «чеир», с много пло-
дородна почва. Част от земите на чеира се използват
за обособени лични стопанства на жителите от север-
ната част на селото. Има и участъци за пасбища
(«толока»). Сред чушмелийци отдавна битува
напълно оправдана мълва: който живее покрай реката,
«на чеирю» – царува. Това е много удобно място за
отглеждане на добитък и домашна птица в голямо

Украйна – Ялпуг. Водата в езерото е сладка и е
пригодна за орошение. В края на 70-те години на 20-
ти век беше съоръжена мощна хидроносна станция
(ГНС), осигуряваща поливане на стотици хектари земя.
Несметните рибни богатства на езерото Ялпуг са
служили за основен доход на Болградската Епитро-
пия. Достатъчно голяма част от доходите се отделяли
за издръжка на ученици от Централното българско
училище – Болградската гимназия, а сред тях е било
не е едно поколение гимназисти и от село Чушмелий.

На 26 км на юг от Криничное е град Измаил. На 17
км към север е град Болград. Земите на Чушмелий
граничат със с. Каланчак (Дермендере) от източната
част, със с. Каракурт от североизточната част. Между
Измаил и Болград е положено трасе (шосе), пресича-
що чушмелийските улици от южния край на селото
до северния. От Болград трасето продължава за
Кишинев и Одеса. И Болград, и Измаил, имат желе-
зопътна и автомобилна връзка, а Измаил и въздушна
(Киев, Варна, Истамбул), и морска. От Болград и от
Измаил следват рейсове за Одеса, Киев, Харков,
Донецк, Москва, Симферопол, Херсон. Освен това Из-
маилското пристанище обслужва селскостопанските
нужди на населението.

Криничное е от град Одеса на 250 км. Одеса е
областен административен и голям културен и
икономически център. От Криничное има редовна
рейсова линия за Одеса и Киев. През Криничное два
пъти седмично минава рейсът за Варна през Балчик.

Не едно десетилетие обслужва населението ре-
довната рейсова линия Измаил-Болград, която ползват
чушмелийци, като откарват селско-стопанската си
стока на пазар. Последните години все повече
използват за тази цел личния си транспорт, с който
разполагат в голямо количество. Всеки ден на паза-
рите, и в Болград, и в Измаил особено, чушмелийци
правят бурна търговия с най-различни селскостопан-
ски продукти: мляко, масло, сирене, вино, месо,
грозде, праскови, ягоди, всевъзможни зеленчуци.
Всичко това грижливо се отглежда от чушмелийци,
сигурно всяка чушмелийска домакиня може да се
похвали с прекрасно изработения млян червен пипер.

От всичко казано е ясно, че чушмелийци са в много
изгодно икономическо и географско положение. Това
открива големи възможности за придобиване на
материални средства и задоволяване на културни и
духовни потребности.

Съдбата на чушмелийци се стича така, че те не
стават нито крепостни, нито казионни селяни.
Следвайки заповедта на император Александър I от
26 октомври 1819 г. за устройството на заддунавските
преселници, на всяко семейство («венчило») били
отделени по 60 десетини земя. Чушмелийци са
свободни колонисти и ползват привилегии, заедно с
други българи-колонисти. Те не изплащат данъци, не
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количество.
В центъра на селото, неговото поселенческо ядро,

тече изворът, около който ходят легенди и предания,
който става свъртало за бежанците от Шуменско.
Водата му е бистра, студена, мека и приятна на вкус.
Първите преселници изграждат зид, като слагат два
кавала и иззидат олуци от големи камъни, за да поят
конете и добитъка. С години единият от кавалите се
затлачи, беше разчистен протока му от група
чушмелийци, ръководени от Мильо Киряков. В
момента върви вода и от двата кавала. За ден
изворът напоява стотици хора – местни жители и
далечни пътници.

Административното здание – управлението на
колективното селско стопанство, селският съвет
(кметство), офисът на стопанството «Ворошилов» и
кабелната телевизия(ООО «Монолит»), Двореца на
културата, общообразователното училище, амбула-
торният пункт, аптеката, етнографският музей, ред
търговски точки са разположени компактно в центъра
на селото, близо до извора. И източната, и западната
части на селото имат основно правилна планировка –
улиците са разположени от север на юг и от запад на
изток.Основните селскостопански земи са разполо-
жени в южната, източната и северната части. Полета,
грижливо разорани, изработени, повечето равни,
винаги възнаградяват чушмелийци с богати реколти
на пшеница, царевица, грозде, плодове и зеленчуци.
Всяко поле е обкръжено със зелени насаждения
(горички), които са резултат на сталинския план за
преобразуване на природата (1950-те г.) Те изпълняват
рекреа-ционна и природозащитна функция.

НАЗВАНИЯТА НА УЛИЦИТЕ И МЕСТНОСТИТЕ

Днес официалните названия на улиците в Чуш-
мелий не съответстват на традиционните, и трябва по-
подробно да се разкаже за тях. На чушмелийски улица
– «улца», уличка – «ульчичка», махала – «моулы».
Във връзка с различни административни указания и
по веление на времето улиците в село Криничное два
пъти официално им променят названията. В съветски
времена повечето улици носеха имената на комуни-
стически и държавни деятели, герои от революционно
време, от Втората световна война. Нито една улица
не носеше имена на местни жители или известни
личности от Бесарабия. Достатъчно абстрактни, не
носещи за селяните-чушмелийци голяма смислова
натовареност имената «Чапаев», «Котовски», «Комсо-
молска» и др. малко се закрепиха в народностното
съзнание и традиционно се обозначиха по по-
съществени признаци.

Единият от тях (той е превалиращ) е семейно-

родствения.Тъй като в миналото представителите на
семейно-родствените групи се поселяват близо един
до друг и нейните представители съставят мнозинство
в някоя махала, то в названията на такива улици се
отразяват прякорите на тези семейно-родствени групи.

Друг признак: семейно-родствената група не е
многочислена, но първата се заселва в махалата, т.е.
с нея започна новата махала.

Следващият признак: семейно-родствената группа
не е многочисленна, но е именита – родът е много
богат, или ученолюбив, или музикален и т.н. Например:

• Чаньовата махала (Чанюута моулы) – Чаневи;
една от най-многочислените семейно-родствени групи;
родът се отличавал, с висок ръст и физическа
издръжливост, мъжете им през зимата спяли навън
под стрехите, увивайки се с кожи и тулупи, а жените
им ходели боси по снега. С това си придобили името
на рода – големи и здрави, като чанове. Това е як,
прекалено работлив  и задружен  стопански род. Днес
е част от улица «Мичурин».

• Милушовата махала (Милушуута моулы) –
Демирови; голяма семейно-родствена група; по
предание родът е започнат от дядо Милуш, глава на
рода, около който се разселват братя и братовчеди.
Уличен прякор Милушеви (Милушуу-те). Днес е улица
«Мир».

• Пенчовата махала (Пенчуута моулы) –
Пенчеви, Пенови; голяма семейно-родствена група;
най-вероятно тази семейно-родствена група първа
заселва махалата. Уличен прякор – Пенчовите
(Пенчууте). Улицата е преименувана от
«Комсомолска» на «Софиевска».

• Мазньовата махала (Мазнюута моулы) –
Райнови; по-малка семейно-родствена група; родът
е ученолюбив от ранно време, сред тях има вече по-
томствени лекари. Уличен прякор – Мазньовите. Днес
е улица «Тимошенко».

• Петърчовата махала (Петарчуута моулы) –
Узунови, Демирови; голяма семейно-родствена група;
по предание от стари хора махалата основава бай
Петърчо, останал вдовец с пет дъщери. Повторен брак
нямал и се посветил на възпитанието на момичетата
си. Всички ги задомил, като избирал достойни съпрузи
за тях. Най-голямата дъщеря остава при него в двора.
Заедно с големия си зет помага на малките си дъщери,
отделя им земя, строи им къщи и взима приведени
зетьове (одники). Уличен прякор – Петърчови
(Петарчууте). Днес е улица «Болнична».

• Трандавилската махала (Трандавилската
моулы) – Трандафилови; голяма семейно-родствена
група; главата на рода е избрал място на красив
склон, от който може да се види и центърът на селото,
и езерото, и пътят към Болград, и изворът е съвсем
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близо. По време на сталинските репресии родовото
гнездо на Трандафилови беше разрушено, хората бяха
откарани в Сибир, имуществото разграбено от самите
«ястребки», къщата продадена за минимална цена от
властите.Уличния прякор – Трандафиловите (Транда-
вилууте). Днес е улица «Каланчакска».

• Йовновата махала (Йоунуута моулы)  –Янчеви;
по-малка семейно-родствена група; извънредно
чистоплътни в бита, жените им са много добри къщов-
ници, семейни. За такива в Чушмелий казват: «Върти
къща и двор». В дадения момент представителите от
тази семейно-родствена группа са малко в селото и
са от клона на Йовно-Павльовите. Уличен прякор –
Йовновите (Йоунууте). Улицата е преименувана от
«Котовски» на «Садова».

• Будурската махала (Будурчуута моулы) –
Будурови; голяма семейно родствена група; старите
представители на тази семейно-родствена група са
разказвали за основанието на улицата. От тях се знае,
че от Шуменско са пристигнали двама братя Васил и
Тончо Будурови със сюрия от хиляда овце. Времето
е било срещу Димитровден. Изведнъж времето
застудява, започва да вали дъжд и сняг. Овцете се
разболяват. Умрелият добитък го закопават в Поповата
ръпа. На пролет пристигат многочислените семейства
на братята, семействата си помагат и живеят задружно
и много бързо си възстановяват сюрията. Васил и
големите му синове строят къщи, като основават улица
от запад на изток. Тончо със своите синове започва
улица перпендикулярна на братовата.Така се появява
Будурската махала, която е от запад на изток. Улицата,
перпендикулярна на Будурската я нарекли по името
на големия син на Тончо Мартин – Мартинска. По-
степенно за родът на Тончо се закрепява прякора
Тончо-Мартиновите. И двата клона днес носят фамил-
ното име Будурови. Уличния прякор – Будурчовите,
Тончо-Мартиновите (Будурчууте, Тонч-Мартинууте).
Будурчовата махала днес е улица «Чкалов»,
Мартинската е част от улица «Мичурин».

• Скенджовата махала (Скенджуута моулы) –
Райчеви; сравнително малка семейно-родствена
група, която пристига с първата преселническа вълна
и основава махала. Родът живее откъснато от другите;
малообщителни; по-късно улицата се заселва от други
семейно-родствени групи, но прякорът си остава.
Днес представители на тази семейно-родствена група
почти няма. Уличен прякор – Скенджовите (Скенджуу-
те). Улицата е част от улица «Мичурин».

• Маринчовата махала (Маринчуута моулы) –
Маринови; голяма семейно-родствена группа; осно-
вателят на махалата е дядо Маринчо и семейството
му; постепенно се разклоняват, по-късно част от Ма-
ринчовите се разселя на паралелната улица; родът е

с природена жилка да ръководи, сметкаджии. В
румънско време единия от потомците става примар
на селото. Уличен прякор – Маринчовите (Марин-
чууте). От улица «Ленин» преименуват я на улица
«Инзовска». Маринчовата махала днес е част от улица
«Инзовска».

• Добрьовата махала (Добрюута моулы)—
Добреви; средна семейно-родствена група; основава
улица; днес представителите ѝ са много по-малко.
Уличен прякор – Добруджановите, Добрьовите
(Дубруджанууте, Добрюуте). Днес улицата е част от
улица «Инзовска».

• Гьорджовата махала (Гьорджуута моулы) –
Каракчи; голяма семейно-родствена група; два клона
– Гьорджови и Иванчови – носят фамилното име
Каракчи. Уличен прякор – Гьорджовите, Иванчовите
(Гьорджууте, Иванчууте). Гьорджовата махала днес
е част от улица «Мичурин».

• Киряковата махала (Кирякуута моулы)
– Куртеви; голяма семейно-родствена група, основава
махалата по време на втората преселническа вълна;
заможни и степенни, ученолюбиви. Уличен прякор –
Киряковите (Кирякууте). Днес е улица «Първомайска».

• Джурговата махала (Джургуута моулы) –
Стоянови; една от най-големите семейно-родствени
групи; основава махала, като пристига по време на
втората преселническа вълна. Уличен прякор –
Джурговите (Джургууте). Днес е улица «Измаилска».

• Галашчовата махала (Галашчуута моулы)
– Куртеви; сравнително малка семейно-родствена
группа; шегаджии, обичат компаниите. Уличен прякор
– Галашчовите (Галашчууте, Галацяните). Галашчовата
махала днес е част от улица «Тимошенко».

Понеже сега многото от представителите на
семейно-родовите групи се разселили в другите части
на селото или изобщо не живеят в Криничное, или
представителите са в по-малко количество от другите
семейно-родови групи, или богатите и известните
чушмелийци, които отдавна са се споминали, жителите
традиционно продължават да ги назовават така, както
са ги нарекли дедите им. Това отбелязва фактът, че
традиционността, стабилността е психологическа чер-
та и ценност на селянина, човекът, който в най-голяма
степен съхранява самобитността на нацията.

Не може да не се отбележи и факта, че в послед-
ните години сред младите хора и децата е повече
вероятността да чуеш на въпроса «Къде живееш?»
отговор «Улица „Чкалов“». А защо е наречена улицата
«Чкалов» и кой е Чкалов дали ще отговорят.

Малка част от улиците в Криничное имат имена по
географското положение на селото, по някакви други
особености, значителни съоръжения на нея и др.
Например, «Мелницата» (това е една от улиците на
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Новото село), «Поповата ръпа» (до църквата). Близо
до тая ръпа била построена къща за попското
семейство. Днес тя вече я няма. «Циганята» или
«Баирятя» – това е североизточната част на селото.
«Ряката» – място на чеира, където са построени
няколко къщи близо до крайбрежието на река
Карасулак.

За по-точно определение се използват понятия
«горе на баирю край гробищата», «на баирю край
подвалу» Тъй като шосето пресича улиците от край
до край, уточнява се «Милушуута моулы нагоре (т.е.
на изток), «Милушуута моулы надолу» (на запад) при
това, че долната част вече не е «улца», а «ульчичка».
Мястото, където се пресичат улиците с шосето се
именува «кеши», ж.р.(кише, ъгъл): «крайнята кеши»,
«магазину на кешита» и др.

Околните местности на Чушмелий и крайбрежието
на езерото Ялпуг също са именувани по природно
разположение или по някакви факти за исторически
събития. Например:

• «суват» – място, където се влива реката Кара-
сулак в езерото Ялпуг и място, където поили овцете;

• «Бразнъ» – водната межа между село Кринич-
ное и село Каракурт;

• «Каваките» – три големи дървета, тополи, днес
вече ги няма, но названието остана;

• «Каракуртската мяръ» – земелната межда
между село Криничное и албанското село Каракурт;

• «Казьоннуту» – в посока до друг населен пункт
Маринянка в североизточната част на чушмелий-ските
земи;

• «Каленчашкуту» – в посока към населения пункт
Каланчак (Дермендере);

• «Никульчуу трап» – местността си взема наз-
ванието от един трагичен случай, който станал в нача-
лото на 20-век с чушмелиецът дядо Никулчо. Дъжд
валял из ведро, дядо Никулчо с конете си, впрегнати
в кола, го грабва страшният порой. Загиват конете и
дядо Никулчо, като потъват в един трап. Случило се е
това лятно време, по жътва.

• «Митановата (Наньовата) къща, «Митанови-
те (Наньовите)лозя» – Харалампи Савов Митанов,
жител на село Криничное, построил къща близо до
езерото Ялпуг, изкопал кладенец, насадил лозе и
много плодови дървета. Земелните владения на
Митанов били между Чушмелий и липованското село
Коса. Местността се казва «Мантул».

• «Кали» – нос, равно парче земя, много плодо-
родна, тя е на крайбрежието на езерото Ялпуг.

• «Дандор» – живописно място с дълговечни сен-
чести дървета и кладенец с изумително вкусна вода
(слатка удъ).

БЕСАРАБСКОТО БЪЛГАРСКО
СЕЛО КРИНИЧНОЕ (ЧУШМЕЛИЙ)
Татяна Ковтун-Гайдаржи
Резюме
Официалната дата за основаване на с.

Чушмелий (Криничное) се смята 1813 г., но
присъствието на преселници-бежанци в тази
местност се регистрира още през 1806
г.Официалното название на днешното Криничное
беше Чешма-Варуита (бяла варосана чешма). Това
е румънско название на извор, иззидан от бял див
камък. Именно от този извор (чешма (лит.бълг.) –
чушми (чушм.)), дар на знойната Буджакска степ,
пратен свише, си вземат иметo днешните чушме-
лийци,  преселници от Шуменския край – чушмелии,
т.е. онези, които притежават, владеят това
природно богатство. Съответно и названието на
селото е от «чушми» – чушмелии, Чушмелии (във
форма на мн.ч.), впоследствие  – Чушмелий (ед.ч.)

BESSARABIAN BULGARIAN VILLAGE
KRINICHNOE (CHUSHMELIY)
Tatiana Kovtun-Gaidarji
Resume
The official date of foundation of the village of

Chushmeliy (Krinichnoe) is 1813, however, the presence
of emigrant refugees in the area was recorded as early
as 1806. The official name of today’s Krinichnoe was
Cheshma-Varuita (white lime fountain). It is a Roma-
nian name for a spring made of white wild stone. Today’s
people of Chushmeliy take their name from this spring -
a gift from the sweaty Budzhak steppe sent from Above
(cheshma (lit.bulg.) – chushmi (chushm.)). They are
Immigrants from the Shumen region – chushmelii - those
who possess such natural wealth. Accordingly, the name
of the village is from «chushmi» – chushmelii,
Chushmelii (plural), later – Chushmeliy (singular).

БЕССАРАБСКАЯ БОЛГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
КРИНИЧНОЕ (ЧУШМЕЛИЙ)
Татьяна Ковтун-Гайдаржи
Резюме
Официальной датой основания села Чушмелий

(Криничное) считается 1813 год, но присутствие
переселенцев-беженцев в этом месте было
зарегистрировано еще в 1806 году. Официальное
название сегодняшнего Криничного было Чешма-
Варуита (белый побеленый фонтан). Это румын-
ское название источника, создан из белого дикого
камня. Именно с этого источника (фонтан (лит.
болг.) – чушми (чушм.)), дар знойной Буджакской
степью, посланный свише, взяли свое имя совре-
менные чушмелийцы, переселенцы из Шуменского
района – чушмелии, то есть, те, которые владеют
этом природным богатством. Соответственно,
название деревни происходит от «чушми» – чуш-
мелии, Чушмелии (в форме множественого числа),
впоследствии – Чушмелий (единственное число).
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Навсякъде в Бесарабия и особено в нашия край има много
места, където се разкриват исторически тайни от всички времена.
Това са големи и малки могили – следи от големи войни, които
са се случили по нашите земи. По време на разкопките са открити
кости на хора и животни, металически и глинени съдове и древни
монети. Това е доказателство, че по тези места са  живели хора
и преди нас.

Бесарабия, в продължение на векове, е служила като арена,
в която различните народи са се срещали, като са мигрирали от
Азия към Европа и от север на юг. Бесарабия е на кръстопът в
това многочислено движение.

Поради тази причина Бесарабия не е можела да има правилно
и сигурно устройство, местността е била в ръцете на различни
племена и е преживявала възходи и падения. В различни времена
по тези земи  са живели гърци, римляни, император Троян, от 9-
ти до 12-ти век са живели  номадски  народи: угличи, тиверци,
кумани, печенези и др. Киевските славяни, които през Бесарабия
по суша са тръгвали при гърците, често са имали  сблъсквания с
номадите. От 13-ти век татарите, начело с хан Бату, са победили
всички народи в Южна Русия и Бесарабия, и ги принудили да
плащат огромни данъци. Населението на Бесарабия избягва след
това нашествие и земята остава почти празна. Впоследствие,
дълго укривани в Карпатите, дакоримляните (молдовци) под
контрола на King (1292-1310 г.), основават молдовска държава,
която включва и  Бесарабия. Скоро се появяват тук турците, които
държат в страх цяла Европа, и вече са покорили българите,
сърбите, македонците и други народи, и постепенно започват да
отнемат от Молдова територията на Бесарабия.

През 1812 г., след поредица войни, цялата Бесарабия е
присъединена към владенията на Руската империя. Огромни
степни пространства са пусти и празни. И през 1818 г. генерал И.
Н. Инзов отстоява за българите правото да живеят в редица
области на Бесарабия. Преминаването отвъд Дунава на българи
и гагаузи се смята за доброволно. Пристигналите на новото място
се освобождавали от всички данъци за 3 години. Първите
преселили се българи,  по време на войните с турците са
партизани в руската армия. След тях активно се преселват бяха
гагаузи, казаци, германци и швейцарци. Всички са  разселени
по бесарабските земи с нов статут- колонисти.

Географски и административно всички переселниции,  идващи
от България в южната част на  Бесарабия в Буджака (-legged
ъгъл), са разделени в четири района: Северни, центриран в
Комрат, южни – в Ивановка, окръг Кахул-Прут и  Измаилски,
центриран в Болград. Нашето село Нови Троян първоначално се
отнася към окръг Иваново, в който има 25 села.

За голямо съжаление, всички писмени документи за селото,
карти, схеми, селищни планове и архиви са премахнати, изгубени
или просто унищожени. Ето защо единственият исторически
източник за Нови Троян са легендите на старите хора, старите
жители на нашето село. И така, според историята на дядо Васил
(Чернев Василий Иванович),  който е бил първи директор в
Троянското училище, нашето село е основано през 1825-1826.
Първите заселници пристигат от село Стари Троян, от район
Измаил, (днес селото е в Килийски район). Оттук идва и
названието Нови Троян. В Стари Троян са живели българи и
гагаузи, преселници от България, които през 1806 г., и особено
след 1812 г., са избягали от турското преследване. Диалектът на
повечето от жителите на нашето село говори, че нашите предци
са живели в югоизточната част на България. Те напускат
домовете си, покъщнината, дворовете си и пристига в тази дива,

Валентина Михайловна
Константинова. Родена е на
27 юни 1966 г. в с . Нови
Троян, Болградско. Семейст-
вото, в което израства Ва-
лентина, е българско, зани-
мава се предимно с отглеж-
дане на зеленчуци. От 1983
г. е студентка на факултета
по руска филология в Дър-
жавния Хуманитарен уни-

верситет в гр. Измаил. През 1987 г започва
своята учителска дейност в родното село. От
2003 до 2011 г. работи като заместник-директор
на училището, от 2011 г. е директор. Истинска
българка, радее за всичко българско. Отстоява
правото на българите да изучават родния си
език, като организира   равностойно   часовете
в държавната програма. Омъжена е, заедно със
съпруга си възпитават трима синове — Илия,
Андрей и Георги. Тримата младежи следват в
украински вузове. Много активни в обществения
живот. 
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ÎÁËÀÑÒ, ÓÊÐÀÉÍÀ

Валентина
КОНСТАНТИНОВА,

директор на УВК,
с. Нови Троян
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пуста степ. Буджакъ е гол, обрасъл с билки и бурени,
трънливи плевели. В степите върлуват вълци,  лисици,
други хищници, отровни змии,  костенурки. Няма
пътища, няма следа от къща – свъртало от човешки
ръце. Само могили и гробове, следи от бойни
сражения, са единствено доказателство, че някога тук
са живели хора. Всички, които пристигат тук, се
наричат беженари.

Преселниците от България, в памет на своята роди-
на, именуват  новите си  населени места със старите
названия. Така че, нашите предци, преселени през
1806 г. от село Троян (България), са основали село
със същото име, първо край езеро Китай в област
Измаил. През 1825 г. в резултат на тежка суша езерото
изсъхнало, изгубили се пасищата за добитъка. Хората
се страхували, че водата вече не е хубава, и се
преместват на запад в търсене на по-удобно място с
прясна вода и добри пасища за добитък. Част от
троянските бежанци мигрират на ново място и по такъв
начин  се появява на река Катлабуг Новият Троян.
Няколко години хората са живели в землянки в  сели-
ще (извън днешното село), което според легендата
някога е принадлежало на татарски хан Kaydabule.
Оттук и името на областта - Kaydabula. Тук, в Кайдабу-
ла,  някога е бил инсталиран на висок хълм висок
дървен прът, от който се наблюдават движенията на
врага. И днес селяните знаят това място като “стълп”.
Когато изкопават землянки в селището, хората  сре-
щат твърди бучки, намират камъни, а по-късно откри-
ват кариера, която произвежда материал за основите
на бъдещите жилища в новото място. Там се премест-
ват през 1829 г., по-близо до реката и до други села.

Водата в река Катлабуг се събира от много пресни
източници. Реката разделя селото на 3 части, 3 хълма.
Тя е малка, но никой не си спомня някога тя да е
пресъхвала. На бреговете ѝ жителите си направиха
градини. В допълнение при българите, които са дошли
от Стария Троян, се заселват тук и гагаузи, само
отделно, в друга част на селото, като основават нови
улици. Те се различават по фамилните имена: Серт,
Плукчи, Домущи, Кара, Карабаджак, Дели, Дерели.
По-късно, в резултат на турските преследвания, се
появяват и молдовци. Те се заселват в източната част,
до гагаузите, като основават и молдовска махала.

Първо време и трите етноса са живели отделно и
говорели на своя роден език. Езиковата бариера държи
всички на дистанция. За да общуваш, трябва да знаеш
и трите езика. Руски език тогава знаеха единици.
Тогавашната българска реч на руски звучала така: “
Эй, казаче, вардайся, наш вол ритает, ритнет тебя в
коляно, будешь куцать цяло лято» или «Иди на
патечку, а то упадёшь в дупку».

Българите притежавали по-висока култура, за
разлика от гагаузите и молдованите, сред тях е имало
достатъчно грамотни и образовани хора. По тази при-
чина на всички официални селски събрания и срещи
се говорело на български език. Постепенно всички
бежанци на битово равнище почват да учат да говорят
български. Сега всички потомци на молдовци и гагаузи
са твърдо убедени, че те са българи, учат литературен

български език, пеят български песни, играят българ-
ски хора. Въпреки това, в разговорната реч на нашите
жители има и гагаузски, и молдавски думи. Гагаузки:
юмрук, пизул, баир, башка (поотделно), ченгел, кавър-
ма и др. Молдовски: мантава, кожух, карлига, ливада,
куптор, фъркулица и др.

Всички бежанци, жители на Бесарабия до 1850 г.,
са били записвани с личните им имена и прякори. В
едно семейство можело да има  много прякори, но
отличителното е това, че са нямали фамилни наслед-
ствени имена. Положението е било същото навсякъде
по колониите. За първи път през 1850 г., по време на
преброяването на населението, започва регистрация
с лично име, бащино и фамилно.  Преброяването е
проведено от руски грамотни войници. Освен личното
и бащиното име, трябвало да се изпише и фамилното.
Фокусирането върху професията, занаята, името на
дядото, на прадядото, дори и на  прякора води до
образуването на фамилните имена, и не само на
троенци. Така, в Нови Троян се появили  фамилните
имена Неруца (в молдовската Nere Мед), Чебан –
овчар, Бондарь – botnar,  Баранов – също овчар (фа-
милията е на руски език, но семейството е българско),
Крачун – от старият прякор, Дерели – жител до дерето,
Дели – сприхав, и др.

Въпреки факта, че всички жители отдавна имат
фамилни имена, за конкретните хора  са запазени
старите (първите) псевдоними. И до сега, хората от
селото знаят и ползват в своето ежедневие прякорите:
Пелтек, Барак, Гънга, Курнуз, Ботнар, Иваникув, или
името на родоначалника-основателя, става един вид
псевдоним: Видолов, Мирчев, Стоев, Кириков,
Киряков, Коев, или от името на майката Занофен,
Занков, Йордански, Параскева и др. Има имена, които
са се появили спонтанно, случайно, дори и по погреш-
ка. Има един случай. Баба отива да кръсти дете.
Свещеникът бил руски, не знаел български език и
хората, не познавал селото. Той пита: “Чей этот
ребенок?”. Бабата не знае новото фамилно име на
бащата  и отговаря: “На Иван Барачето”. Прякорът
Барак, бащата на детето, с фамилия Константинов,
получил, защото имал  дълга коса, надвиснала над
очите му, като рошав пудел («барак» в българския
език – рунтаво куче,). Попът записал в акта за раждане:
“ Крестился Степан, сын Ивана Баракова “. Така се
появява нова фамилия Бараков. Някои от имената на
селяните по-късно са променени по неизвестни
причини. Например, вместо Мокану се появи Иванов,
Аргиров стана Чебан, а Стаев – Кравченко и др.

Трудни са времената за българите-колонисти,
когато в Русия се извършва Октомврийската револю-
ция. Бесарабия, както и някои други територии, става
автономна, а всички жители вече са поданици на Ру-
сия. По време на Първата световна война бесарабски-
те българи воюват на страната на Русия. И за тях тази
война е братоубийствена: българин от Бесарабия
трябваше да стреля срещу българин от България! За
най-незначителни грешки хората са бити до смърт. През
1918 г. Бесарабия е присъединена към Кралство
Румъния. Последствията на Първата световна война,
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СТРАНИЧКИ ОТ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО НОВИ ТРОЯН,
БОЛГРАДСКИ РАЙОН, ОДЕСКА ОБЛАСТ, УКРАЙНА
Валентина Константинова
Резюме

Трудни са времената за българите-колонисти, ко-
гато в Русия се извършва Октомврийската революция.
Бесарабия, както и някои други територии, става
автономна, а всички жители вече са поданици на Русия.
По време на Първата световна война бесарабските
българи воюват на страната на Русия. И за тях тази
война е братоубийствена: българин от Бесарабия
трябваше да стреля срещу българин от България! За
най-незначителни грешки хората са бити до смърт.
През 1018 г. Бесарабия е присъединена към Кралство
Румъния. Последствията на Първата световна война,
глобалната икономическа криза, засухата по бесараб-
ските земи довеждат българите колонисти до
страшна мизерия и глад. През 1924 г. по договора
между Кралство Румъния, Бразилия и Аржентина, не
малко българи и гагаузи от Нови Троян заминават за
Бразилия, Аржентина, Уругвай и други страни. Там
трябва 3 години да работят, за да получат земи за
собственно ползване. В това време в Бесарабия е
разгарът на румънизацията: обучението в училищата
се прехвърля от български на румънски, румънските
власти настояват, дори и на пазара, хората да
говорят румънски. През август 1940 година румънците
напускат селото ни след указа „Молотов”. 1941 г. –
властта на румънци се връща, отношението към насе-
лението става още по-жестоко. По време на Втората
световна война българите и гагаузите от Бесарабия
не са призовавани на фронта. През 1944 г. съветските
войска громи хитлеристската армия. Бесарабският
край,   по решенията на Великите сили, остава в СССР.
Ала това е вече нов период в историята на Нови Троян.
И той е много интересен и многолик.

глобалната икономическа криза, засухата по бесараб-
ските земи довеждат българите колонисти до страшна
мизерия и глад. През 1924 г. по договора между
Кралство Румъния, Бразилия и Аржентина, не малко
българи и гагаузи от Нови Троян заминават за Бра-
зилия, Аржентина, Уругвай и други страни. Там трябва
три години да работят, за да получат земи за собствено
ползване. В това време в Бесарабия е разгарът на
румънизацията: обучението в училищата се прехвър-
ля от български на румънски, румънските власти
настояват, дори и на пазара, хората да говорят румън-
ски. През август 1940 г. румънците напускат селото
ни след указа „Молотов”. 1941 г. – властта на румънци
се връща, отношението към населението става още
по-жестоко. По време на Втората световна война
българите и гагаузите от Бесарабия не са призовавани
на фронта. През 1944 г. съветските войска громи хитле-
ристската армия. Бесарабският край, по решенията
на Великите сили, остава в СССР. Ала това е вече
нов период в историята на Нови Троян. И той е много
интересен и многолик.

Валентина КОНСТАНТИНОВА

Източник:  «Исторя на село Нови Троян», автор Василий
Иванович Чернев.

STORIES FROM THE HISTORY OF THE VILLAGE OF NOVI
TROYAN, BOLGRAD DISTRICT, ODESSA REGION, UKRAINE
Valentina Konstantinova Resume

The times for the Bulgarian colonists are difficult when
the October Revolution is taking place in Russia. Besarabia,
as well as some other territories, becomes autonomous and
all residents are already subjects of Russia. During World
War I the Bessarabian Bulgarians fight on the side of Russia.
And for them this war is a fratricide: Bulgarian from Bessarabia
has to shoot against Bulgarian from Bulgaria! For the most
insignificant mistakes people are beaten to death. In 1018
Bessarabia joins the Kingdom of Romania. The conse-
quences of World War I, the global economic crisis, the dry-
ness in the Bessarabian lands lead the Bulgarian colonists
to terrible misery and famine. In 1924, under the contract
between the Kingdom of Romania, Brazil and Argentina,
many Bulgarians and Gagaouzes from Novi Troyan go to
Brazil, Argentina, Uruguay and other countries. There they
need to work for 3 years to get lands for their own use. At that
time in Bessarabia it is the height of Romanianization: edu-
cation in schools is transferred from Bulgarian to Romanian,
Romanian authorities insist people to speak only in Roma-
nian even at the market. In August 1940, the Romanians left
our village after the “Molotov” decree. 1941— the power of
Romanians returns, the attitude towards the population be-
comes even more cruel. During World War II, the Bessara-
bian Bulgarians and Gagaouzes are not called to the front.
In 1944 Soviet troops defeated the Nazi army. Under the
decisions of the Great Powers Bessarabian border remains
in the Soviet Union. But this is a new period in the history of
Novi Troyan. And it is very interesting and many-sided.

СТРАНИЧКИ ИЗ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ НОВИ ТРОЯН,
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН, ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА
Валентина Константинова Резюме

Времена колониальных болгар были трудными,
когда в России произошла Октябрьская революция.
Бессарабия, как и некоторые другие территории,
стала автономной, и все жители уже были подданными
России. Во время Первой мировой войны бессарабские
болгары сражались на стороне России. И для них эта
война братоубийственая: болгару из Бессарабии
пришлось стрелять в болгара из Болгарии! За малей-
шие ошибки били людей до смерти. В 1018 году Бессара-
бия была присоединена к Королевству Румынии. По-
следствия Первой мировой войны, мировой экономи-
ческий кризис, засуха на бессарабских землях привели
болгарских колонистов к ужасным страданиям и голоду.
В 1924 году в соответствии с договором между Коро-
левством Румынии, Бразилией и Аргентиной не мало
болгар и гагаузов из Нового Трояна уехали в Бразилию,
Аргентину, Уругвай и вдругих  стран. Они должны рабо-
тать там в течение 3 лет, чтобы получить землю
для собственного использования. В тоже время Бесса-
рабия находится в центре румынизации: обучение в
школах изменилось с болгарского на румынский язык, и
румынские власти настаивают, даже на рынке, что
люди говорят на румынском языке. В августе 1940 года
после указа „Молотова“ румыны покинули нашу дерев-
ню. В 1941 года румынская власть возвращается, отно-
шение к населению становится еще более жестокое.
Во время Второй мировой войны болгары и гагаузы из
Бессарабии не были призваны на фронт. В 1944 году
советские войска разгромили хитлеристкую армию.
Бессарабский край, по решениям великих сил, остается
в составе СССР. Но это уже новый период в истории
Нового Трояна. И он очень интересный и многообразный.
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От стари времена, работейки, почивайки, настроявайки
бита, частния и обществения живот, разговоряйки помеж-
ду си, нашите прадеди, с присъщата им съобразителност,
наблюдателност и способност за философски размисли
са давали своя оценка на природните явления, човешките
отношения, на собствените си постъпки и действия на
близките. Някои сполучливи кратки фрази са останали в
човешката памет и се предават от поколение до поколе-
ние. Това е синтез на човешката мисъл, обобщаване на
жизнения опит, оформени в словесно-художествени
миниатюри, които стават съкровищница на проверените
от поколения истини, знания, неписан морален кодекс,
по който се формира цивилизованото общество.

Според повечето изследователи, пословица това е
кратък, точен, до голяма степен афористичен, понякога
римован, художествен израз на хората за различни
житейски явления, които определят в тях характерното и
особеното, дават общ извод, който може да се използва
за характеризиране на аналогични факти и явления.

Изследването разглежда семейно-битови българ-
ски пословици в съотношение с традициите, семей-
но-битови норми, онези неписани правила и закони,
които се наричат обичайно право.

Пословицата, обобщавайки опита на поколенията,
разбира се, се базира се на разпространените възгледи
и въображения. Но именно семейно-битовите пословици
са «огледално» отражение на семейно-битовите норми,
морал и традиции на българския народ на Бесарабия,
оформени по законите на поетиченото изкуство, което е
обект на моето изследване.

Предметът на изследването са семейно-битови
пословици, които са били активни в семейно-битовата
среда на миналия век в нашия регион сред българското
население и които се използват в диалекта на
новотрояновските българи и днес.

 Поставяйки пред себе си цел да събира български
народни семейно-битови пословици в село Нови Троян,
открихме спецификата  на народното използване в
съответствие с обичайното право и ги класифицирахме
по традиционните и семейно-битови отношения, показах-
ме значението на пословиците като една от  формите за
изразяване на общественото мнение, в което са
прописани нормите на морал и поведение.

Въз основа на целта си поставихме следните задачи:
- да направим анализ на научните работи и сбирки на

народните пословици;
- да проследим историческото развитие на правилата

на обичайното право на село Нови Троян;
- да изучим особеностите и разнообразието на посло-

вичните класификации;
- да систематизираме и класифицираме устния мате-

риал, записан по думите на старите хора на село.

ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ
ÎÁÈ×ÀÉÍÎÒÎ
ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÁÅÑÀÐÀÁÑÊÈÒÅ
ÁÚËÃÀÐÈ Â
ÏÎÑËÎÂÈÖÈÒÅ ÍÀ
ÑÅËÎ ÍÎÂÈ ÒÐÎßÍ

Евгения НИКОЛАЕВА,
ученичка в Новотрояновското
училище, Болградски район,

Одеска област
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По такъв начин, задачата на работата е да
се определи своеобразността на семейно-
битовите български пословици, както от страна
на спецификата за изразяване в тях на семейно-
битови въображения, така и от страна на
художественост, а в същото време са насочени
да се опише “обичайно право” и семейно-битови
норми.

В края на деветнадесети и началото на
двадесети век са предприети първите стъпки  в
събирането и систематизирането на фолклор-
ното наследство на българите, живеещи на
украинска земя. В това аз се убедих, заемайки
се със събиране на информация и изследване
на семейно-битовите норми на обществото и
семейството в пословиците на село Нов Троян.

Трябва да се подчертае, че въпреки големия
брой работи, посветени на изследването на
жанра, въпросът за отразяване на семейно-
битовите норми в българските пословици не е
изучен.

Трябва да се отбележи сбирката «Български
народни умотворения» на К.А. Шапкарова, труда
на П. Славейков, М. Арнаутов и К.Кацарова,
сбирката на български пословици в третото
издание «Български пословици и поговорки» и
други.

Новото на изследването се определя в
оригиналността на избрания аспект, на съотно-
шението на пословиците и нормите, откриване
на художествени особености на определена
група пословици на българите в село  Нов Троян,
опит за систематизиране и классификация
“навътре” на тематичната група на събраните
пословици.

Проведеният анализ на семейно-битовите
пословици от гледна точка на проявлението в
тях на семейно-битовите въображения и откри-
ване на художествените особенности позволя-
ва да направим следните заключения .
Българската семейно-битова фолклористи-
ка е тясно свързана със семейно-битовата
норма в село Нов Троян. В тази връзка, мо-
жем да говорим за някои особености на
функциониране на задължителни за анализи-
рания жанр категории на алегоричност и
многозначност.

По-първо, сред българските семейно-битови
пословици изпъкват пословиците, които се
употребяват само в пряко значение и не се
позволява никакво друго тълкуване. Например:
На първо либе кум не са става.

По-второ, разбира се, съществуват послови-
ци, основата на които е метафоричният пренос.
Такива изрази се използват само в преносно

значение. Например: В едното ушо флява, в
другото излява.

Разбира се, не можем да изброим всички кон-
кретни контексти за използване на пословиците
на анализираните групи, но трябва да се отбе-
лежи, строго определената сфера на техния
произход: семейство, бит семейни и роднински
отношения.

Структурата на тези редовни връзки, възпро-
изведена и разгледана в третия  раздел, където
са отразени в пословиците семейно-битовите
традиции и норми такива като родна къща,
съпруг и съпруга, родители и деца, зет и тъща,
снаха и свекърва, отношения между децата в
семейството, междусемейни, роднински и
съседски отношения. Това позволява да се
създаде своеобразен опит на тематичната
класификация “навътре” на тематичната група.
По този начин, контексти на определен тип
също не позволяват многозначно тълкуване на
семейно-битовите пословици, което не отрича
наличието на алегорията в тях.

Събрани са двеста и пет пословици в село
Нов Троян, от които 163 са на семейно-битова
тематика. Според семейно-битовата классифи-
кация най-богати на изрази са категориите: вза-
имоотношения между съпруг и съпруга (триде-
сет и три), свекърва и снаха, тъща и зет (четири-
десет и един), зет и снаха (двадесет и един), ро-
дителите и децата (двадесет и девет). По-малко
са изразите за отношения със съседи и роднини
(тринадесет  и дванадесет). Изследването позво-
ли да определим редица черти, които характери-
зират поетичната самобитност на жанра.

За българския фолклор на село Нови Троян
характерни са

пословици-риторически въпроси.
Например: Трънка праскола ражда ли?

пословици-реплики: Например: Не фъргай
коша, чи и ти жа устарейш. Плюваш в душата.

често с въвеждане на обръщение, посло-
вица-диалог. Например:  – Булката виновата.
– Булката я няма. – Нале на саръка виси
незянта фарта.

Особен структурен тип са така наречените
“разширени поговорки”.

Също в българската пословица е разпростра-
нена метафора, която повдига жанра на високо
художественно ниво, усилва алегорията и обоб-
щението и изразява нормативност. Например:
Душа-чоляк. Брат на брата далбоку очи вади.
Размъти Дунав.

По такъв начин, най-напред в работата се
фокусира вниманието върху фолклористичния
анализ на пословиците от избраната тематика.
Най-често в българската фолклористика просле-
дяваме азбучен принцип.
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Пословица – това е народна мъдрост,
правила на живота, практическа философия,
историческа памет. За какви само сфери на
живота и ситуации не говорят те, на какво
само не учат!

Най-напред в тях е закрепен обществено-
историческият опит на народа.

Пословиците възпитават в човека патрио-
тизъм, високо чувство на любов към родината
си, разбиране на труда като основа на живо-
та. Например: Кръв вода не става.

Те оценяват историческите събития, со-
циалните отношения в обществото, защитата
на отечеството и културата. Например:
Сити и богати ни са винувати.

В тях е обобщен и всекидневният живот,
опит на хората, сформулиран е неговият мо-
рален кодекс, който определя отношенията
между хората в областта на семейните от-
ношения, любовта и приятелството. Напри-
мер: Брат до море, за либе през море.

В пословиците се осъждат глупостта, мър-
зелът, небрежността, хвалбата, пиянството,
лакомията, разхвалва се ум, трудолюбие,
скромност, трезвост, издръжливост и други
необходими за щастлив живот качества на чо-
века. Например: Чуждата кокошка – патка.
Мързеливиятт два пътя прави, скъпия два
пътя плашта. Работна като вол. Са засра-
мил като млада булка.

И накрая, в пословиците присътства фи-
лософският опит на осмислянето на живота.

В тях се изразява общо, всенародно мне-
ние, пояснява се, че “на пословиците няма
нито съд, нито разправа”, дори ако те раз-
казват за неприятности, посочват социалните
проблеми, семейно-битовите пороци.

Българските пословици са бисери на
мъдрата народна дума.

Колко в тези поетични миниатюри има
смисъл, експресия, красота! Прости, малки по
обем, те учудват с построението си, широко
използване на езиковите методи. Всичко в
пословиците е целесъобразно, икономно,
всяка дума на място, а съчетаването на думи
поражда неочаквани образи.

Нашите прадеди са можели да надвиват
трудностите с усмивка и шега на устните. Те
са можели да се шегуват и над враговете си,
и над себе си.

Ето ние, младото поколение, трябва да
обръщаме повече внимание на общува-
нето помежду си, да се отнасяме отговор-
но и в същото време да използваме си-
лата на народната дума и достоянието на
нашите прадеди.

ОТРАЗЯВАНЕ НА ОБИЧАЙНОТО ПРАВО НА
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В ПОСЛОВИЦИТЕ
НА СЕЛО НОВ ТРОЯН
Евгения Николаева
Резюме
От стари времена, работейки, почивайки,

настроявайки бита, частния и обществения живот,
разговоряйки помежду си, нашите прадеди, с
присъщата им съобразителност, наблюдателност
и способност за философски размисли са давали своя
оценка на природните явления, човешките
отношения, на собствените си постъпки и действия
на близките. Някои сполучливи кратки фрази са
останали в човешката памет и се предават от
поколение до поколение. Това е синтез на човешката
мисъл, обобщаване на жизнения опит, оформени в
словесно-художествени миниатюри, които стават
съкровищница на проверените от поколения истини,
знания, неписан морален кодекс, по който се формира
цивилизованото общество.

REPRESENTING THE COMMON LAW OF
BESSARABIAN BULGARIANS IN THE PROVERBS
OF NOV TROYAN VILLAGE
Evgeniya Nikolaeva
Resume
From ancient times, while working, resting, adjusting

everyday life, private and social life, talking to each other,
our ancestors, with their inherent prudence, observation
and ability to think philosophically, give their appreciation
of natural phenomena, human relations, their own actions
and actions of loved ones. Some successful short phrases
remain in human memory and are handed down from gen-
eration to generation. It is a synthesis of human thought,
summarizing life experiences, shaped in verbal and artis-
tic miniatures that have become the treasury of proven
truths for generations, knowledge, an unwritten moral code
by which civilized society is formed.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПРАВА
БЕССАРАБСКИХ БОЛГАР В ПОСЛОВИЦАХ
ДЕРЕВНИ НОВОГО ТРОЯНА
Евгения Николаева
Резюме
С древних времен, работая, отдыхая, сограждая

повседневный бит, личную и общественную жизнь,
общаясь друг с другом, наши предки, с присущей им
благоразумием, соблюдением и способностью к
философской рефлексии, давали свою оценку
природным явлений, человеческим отношениям, своим
собственным поступком и действиям близких людей.
Некоторые удачные короткие фразы остались в
памяти человека и передаются из поколения в
поколение. Это синтез человеческой мысли,
обобщение жизненного опыта, сформированные в
словесно-художественных миниатюрах, которые
становятся сокровищем истин, знаний, неписаным
моральным кодексом, по которому формируется
цивилизованное общество, проверенным на
протяжении нескольких поколений.
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Фьодор Дуков е роден на 5 март 2003 г. в град
Измаил. Баща му Димитър Дуков е военен, пре-
подавател в Института за сухопътните войски.
Майка му Ирина Дукова е фармацевт. През 2006
г. семейството се премества в Одеса. Фьодор е
второ дете в семейството, учи в 82 общообразо-
вателно Одеско училище. Проявява голям инте-
рес към историческото минало на бесарабското
село Криничное, откъдето са родом неговите
родители. 

Село Криничное, което е в Болградски район Одеска област,
е основано от български колонисти през 1813 г. След победата
на Руската империя в руско-турската война от 1806-1812 г.,
решението на императорските власти е да изгонят ногайските
племена, верни на турците, които по това време са населявали
Бесарабия, в посока Кубан. Освободените земи в района между
Днестър и Дунав също решили да бъдат обитавани от
православни бежанци от България, и по тази причина руските
власти водели преселническа политика спрямо българите и
гагаузите в България. Уреждането протичало по принципа: от
река Дунав на север към Одеса. Колкото по-далеч е българското
или гагаузкото село от Дунав на север, толкова по-късно е
основано. Село Криничное е едно от първите български села
на територията на днешна Украйна, основано от имигранти от
района на град Шумен в България. Те избират много удобно
място за живеене и за занимание, традиционно с риболов: около
извора, постоянен източник на питейна вода, (оттук е името на
селото на български – Чушмелий, «чушма» – извор), и на брега
на Ялпугското езеро – воден природен източник за добитък и
напояване на земеделските земи. Местните жители, занимаващи
се със земеделие, а по-специално с отглеждане на зърно, лозя,
и с отглеждане на копринени буби. Селото е разположено на
брега на река Карасулак (друго име Кайнаки, от турския Кайнак
– «извор»), която пресича Големия Траянов вал на юг от село
Кубей. По-късно селото е наречено Чешма-Варуита, което
означава «Варосана чешма»: вар – «киреч» и Чешма –
«източник, изграден от камък и варосан с вар». Настоящото
име на селото идва от украинската дума криниця, тоест
«кладенец». Става така, че единият режим създава нов режим:
специално за преселници, който насърчава хората да се
заселват и да се множат. Между тях  разпределят земи, колкото
могат да обработват, подпомагат със селскостопанско
оборудване, добитък, освобождават ги от данъци.

Такъв живот, без значителни промени продължава до 1855 г.
Това е годината, когато след резултатите от Кримската война,
която Русия загубва, е сключен Парижкият мирен договор.
Според него Южна Бесарабия (включително село Криничное)
се премества в Турция. На хората е беше предложено: ако искат
да живеят в Русия – в рамките на три години след влизането в
сила на договора, те могат свободно да пътуват до територията
на Русия. Някои от селяните правят точно това – те напускат, а
на територията на днешния Запорожки край основават селата
Новобогдановка и Новостепановка. Между другото, само три
български села в Украйна – Криничное, Новобогдановка и
Новостепановка – имат характерен стар шуменски диалект,
езикът им и някои обичаи значително се различават от другите
български села.

Новите турски (от края на 50-те години на XIX в. – румънски)
власти не искат оттока на населението. И за да го предотвратят,
от една страна, те обещават на местните жители запазването
на всички предимства (включително правото да развиват своя
език и култура), а от друга страна, забраняват на пътуващите
да вземат със себе си повече от една крава, един бик и един
кон. Повечето от населението, особено по-заможните, решават
да останат. Но това продължава точно три години (както е
записано в Парижкия мирен договор). След този период

СЕМЕЙНИ
ИСТОРИИ: КАК
БЪЛГАРИТЕ ОТ
БЕСАРАБИЯ СА
ПРАВИЛИ
ТУХЛИ

Фьодор ДУКОВ



Ф О Р У М, бр. 4, 2019 г. 43

българите губят привилегиите си, при тях започват
да събират данъци и разпространяват румънския
език и румънската култура. Затова през 1878 г. с
радост посрещат руските войски, които през същата
година освобождават България от вековното турско
иго. Южна Бесарабия отново е включена в Руската
империя, и животът започва да тече по начин,
подобен на онзи, преди Парижкия мирен договор.
Местните жители, станали руски поданици, участват
почти изцяло в живота на империята. Например,
прадядо ми, Дуков Алексей Степанович, служи в
защитата на Зимния дворец в Санкт Петербург. Много
селяни се сражават  като част от руската армия по
време на Първата световна война. Да подчертаем,
че за българите от Бесарабия и за българите от
България това е нещо страшно и противоестествено
– брат се вдига срещу брата. Това са  мръсни
политически интриги, през които е съдено да премине
бесарабският българин. Има примери и за това, как
децата на загиналите българи във войната получават
парично обезщетение, купуват земя и стават
благополучни хора.

През 1918 г., след разпадането на Руската импе-
рия, село Криничное, подобно на цяла Бесарабия,
отново става румънско. Отново се налага  румън-
ското правителство, румънският ред, румънският
език. Но именно под тази власт през 30-те години на
20 век в селото е построена църква, сградата на
кметството (сега общински съвет), а централната
улица е павирана с камък.

През месец юни 1940 г. Народният комисар по
външните работи на СССР В. М. Молотов инициира
среща с румънския посланик и му връчва нота със
следното съдържание: «В 1918 г. ние бяхме млада и
слаба държава, и вие си позволихте да завземете
Бесарабия. Ние вече се укрепихме, затова предайте
на Вашето правителство, за две седмици да си
изведе войската, цялата румънска власт, без да
тревожи икономиката на местните жители». Румъния,
като не получава никаква поддръжка от нито една
авторитетна европейска държава, е принудена да
изпълни исканията на съветското ръководство.
Освен това, покрай бреговете на река Днестър в
пълна готовност за щурма е разположена войската
на Червената Армия, начело с генерал Г. К. Жуков.

Така започва новата страница в историята на село
Криничное – съветският период. Отначало хората се
радват, че са се отървали от румънците, но скоро
разбират, че властта на комунистите не е точно
руската власт, която все още помнят. С една година
по-късно, през 1941 г., когато започва Великата
Отечествена война, румънците се връщат. Тези, които
са служили на съветското правителство, членовете
на селския съвет, активът на селото, са принудени
да избягат извън селските предели. Единият от тях е
бил брат на прабаба ми, Марков Семен Дмитриевич,

който до края на живота си живее в град Краснодон,
област Ворошиловград. Жителите на село Криничное
практически не са участвали във военните действия,
поради факта, че по това време България воюва на
страната на нацистка Германия, затова българите са
били използвани на така наречените работни
фронтове. Единственият спомен за германците от
прабаба ми е, че като се оттеглили, те спрели, за да
останат в къщата ѝ, без да се подиграват. След като
се настанили, редили се на опашка, за да си разменят
нещо от различните си лични предмети за свинска
мас. До този момент в къщата на прабаба ми стои
немска халба за бира и глинена чиния.

Окончателно съветското правителство идва в
селото през 1944 г. И все още има такъв анекдот:
комунистите, установили новата власт в селото,
попитали един старец: «Е, дядо, кога си живял по-
добре – под румънците или при нас?». На което
старецът отговорил: «По-добре беше да живеем,
когато румънците вече бяха напуснали, но още вие
не бяхте пристигнали». В бъдещето историята на
селото почти не се различава от историята на другите
села в Одеската област.

През първата половина на XX век в село Кринич-
ное, област Болград на Одеска област, един от най-
проспериращите селяни е Родион Дмитриевич
Татаров, дядото на баба ми (майката на баща ми),
тоест прадядо ми. Той имаше голяма ферма: много
земя, техника, добитък. Имаше и малка тухлена
фабрика, в която печаха тухли с депресирана буква
«Т» – първата буква на фамилията. Заводът функ-
ционираше от средата на 30-те до края на 50-те. Те
успяваха да се справят с цялата работа в домакин-
ството, главно със семейството си: двама сина –
Дмитрий и Иван Родионович със съпругите си (баща
ми е кръстен на Дмитрий, а Иван – бащата на баба
ми, който е възпитан от най-големия син Дмитрий,
защото той нямал деца). Има и четири дъщери:
Мария, Прасковия, Домника, Анна. Фактът, че Родион
Дмитриевич не е използвал труда на наемни
работници, в голяма степен спасява семейството си
от така нареченото отнемане и експулсиране в Сибир,
за разлика от другите благополучни селяни на селото.
Фабриката се намираше на десния бряг на река
Карасулак, на склона, което позволяваше от
техническа гледна точка да се разпредели цялата
необходима инфраструктура: от добив на жълта глина
до местата, където готовата тухла бива изсушавана
и съхранена. Заводът работи само през летните
месеци на годината, тъй като на практика е открит,
има само навеси за защита от валежи. А и да се
пали пещта през зимата, с ползваната технология на
производството е почти невъзможно и нереално.

Днес остана само споменът за бабите ми и
дядовците – къщата, построена от фамилни тухли от
моя прадядо Иван Родионович, през 1955 г. (датата
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на построяването е видима на снимката), тя беше
избита на тухлената фабрика. През 1955 г. къщата
беше облицована само с тухли по периметъра.
Самата тя е построена от саман (или лампач) –  глина
със слама – през 30-те години пра-пра-прадядо
Родион в традиционния стил на Чушмелий: тясна
(широка 5 метра) и дълга (25 метра) с подреждането
на помещения от тип енфилад, които помагат да се
възползват максимално от слънчевата енергия.
Къщата има пет стаи за отопление, една от които е
така наречената «голяма стая» за ритуали: сватби,
кръщенета, рождени дни,  погребения. Къщите така
са построени, за да може да се използва таванското
помещение като склад за съхранение на лук, който
е бил и го има днес в основата на селскостопанската
култура на село Криничное. Лукът е изобразен, дори
на герба на селото, което  потвърждава неговата роля
в живота на селяните.

Тази къща я има с един характерен белег: над
едната от стаите има почти незабележим двоен таван.
Именно в това пространство прадядо ми  успял да

запаси зърно през зимата на 1946-47 г. и да спаси
семейството си от глад. Беше време, когато всички
млади мъже от селото принудително са  откарани в
Казахстан, град Караганда, на трудов фронт. На този
фронт попадат и синовете на прадядо ми Дмитрий и
Иван, а в селото изземат всичкото зърно от хората.
Гладът започва, умират цели семейства. Дядо ми
Федор, който тогава е бил на 4 години, спира да ходи
и да говори, едва оцелява. Но неговият пра-пра-дядо
на своите 65 години успява да се измъкне, да скрие
зърното и да спаси семейството си, синовете си.
Баба ми Ирина, тогава е била на 4 години, често е
била беше заплашван от съседите: «Опасно е да
ходиш на улицата, ще те заколят и ще те изядат».

В дворовете на баба ми и сестра ѝ имаше и
тухлени кошари за овце и пилета (тези тухли се
виждат на снимката). Всичко останало, построено от
тухлите, изработени след национализирането на
фабриката, се разрушава. Просто не знаят секретите,
как правилно трябва да се извършва процесът.

Баба ми Ирина разказва:
«Какво ще кажете? Когато бях на 4-5 години, ме

заведоха в тухлената фабрика при дядо ми. Вкараха
ме вътре, показаха ми как да паля печката. Печката
беше на дълбочина около 3-4 метра. Отпред,
откъдето влизахме, имаше лек наклон, по който на

На снимката — дядо Тодор ми показва как са
правели тухли: готова замесена глина се слага в
калъпи. Преди да се сложи глината в гнездата,
калъпите трябва  да се потопят във вода, а
глината яко се натиска по гнездата. Тогава тух-
лата леко се изсипва от калъпите и не се чупи

Домът, построен с тухли, изработени в завода
на Иван Радионович Татаров, 1855 г. Днес в него
живеят моите баба и дядо
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колички вкарваха суровите неопечени тухли. Тухлите
се слагаха в пещта, която беше изцяло напълнена с
дърво. До огъня добавяха и слама, царевични,
слънчогледови и лозени пръчки. Тухлата трябваше
да се опича, докато огънят не излезе отгоре. Мястото,
от което идва огънят, беше покрито със суха глина.
Печенето продължава, докато цялата повърхност на
пещта се покрие с глина. Печката се загрява
непрекъснато до шест дни. След това изчаквали една
седмица тухлата да изстине. Едва след това се вади
от пещта. Наблизо имаше навес, покрит с тръстика .
Под него на масите в специални форми с буквата
«Т», за направата на тухли – сурова се нарича – се
използва глина и се суши в продължение на една
седмица. Суровите тухли се обръщаха всеки ден,
издухваха се от вятъра (тъй като нямаше стени) и
изсъхваха. Замесът от глина са го месели коне.”

Но дядото взе това растение, когато дойде съвет-
ското правителство и през 1947 г. или 48 г. се
сформира колективно стопанство. И тогава още 15
години колективното стопанство използва фабриката
на дядото. Те направиха тухла, построиха кошари за

домашни птици, прасенца, крави от нея. Заводът
произвеждаше около 100 000 тухли наведнъж.

От момента, когато фабриката беше иззета от
прадядо ми, той се разболява и умира през 1951
година. Спомням си, как чух един разговор между
моя дядо и друг дядо. Те бяха много разтревожени:
«Какво ще правите, как ще живеете?». И дядо ми
каза: «Да, нищо няма да направим. Ще живеем като
всичките хора» – това бяха неговите думи.

Дядо Тодор ми разказва:
«На фабриката работиха около 15 човека. Работиха

там и моите двама братя. Те трябваше да работят и у
дома, затова аз в течение на 4 години ги сменях,
работих и писах трудодните на големия си брат.
Фабриката се състоеше от три големи пещи, те бяха
изкопани в самия хълм. Разстоянието между тях
имаше почти 3 метра. Стените на пещите бяха широки
и здрави. Над трите пещи имаше построен навес,
покривът му беше под наклон. Той защитаваше от
дъждове и люто слънце. В едната пещ за един път
слагаха по 30 000 тухли. Тухлите ги редиха на

Бялата (варосаната) чешмя в центъра на селото.
От нея носи названието си и селото —  Чушмелий
(чушми — чушм. диал.)

Криничное – заможно българско село
по брега на Ялпуга
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СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ: КАК БЪЛГАРИТЕ
ОТ БЕСАРАБИЯ СА ПРАВИЛИ ТУХЛИ
Фьодор Дуков
Резюме
Село Криничное, което е в Болградски район

Одеска област, е основано от български колонисти
през 1813 г. След победата на Руската империя в
руско-турската война от 1806-1812 г., решението
на императорските власти е да изгонят ногайски-
те племена, верни на турците, които по това
време са населявали Бесарабия, в посока Кубан.
Освободените земи в района между Днестър и
Дунав също решили да бъдат обитавани от
православни бежанци от България, и по тази при-
чина руските власти водели преселническа поли-
тика спрямо българите и гагаузите в България.
Уреждането протичало по принципа: от река Дунав
на север към Одеса. Колкото по-далеч е българско-
то или гагаузкото село от Дунав на север, толкова
по-късно е основано. Село Криничное е едно от
първите български села на територията на
днешна Украйна, основано от имигранти от района
на град Шумен в България. Те избраха много удобно
място за живеене и за занимание, традиционно с
риболов: около извора, постоянен източник на
питейна вода, (оттук е името на селото на
български – Чушмелий, «чушма» – извор), и на брега
на Ялпугското езеро – воден природен източник за
добитък и напояване на земеделските земи.

FAMILY STORIES: HOW HAVE BULGARIANS
FROM BESARABIA MADE BRICKS
Fyodor Dukov
Resume
Krinichnoe village located in Bolgrad region, Odessa

area, is founded by Bulgarian colonists in 1813. After
the victory of the Russian Empire in the Russo-Turkish
War of 1806-1812, the decision of the imperial authori-
ties is to expel the Nogai tribes faithful to the Turks who
at that time inhabit Bessarabia, in the direction of
Kuban. The authorities also decide that the liberated
lands in the region between the Dniester and the Danube
to be inhabited by Orthodox refugees from Bulgaria.
And for this reason the Russian authorities pursue a
migration policy against the Bulgarians and the
Gagaouzes in Bulgaria. The settlement is made in prin-
ciple: from the Danube River north to Odessa. The fur-
ther away is the Bulgarian or Gagaouz village from the
Danube to the north, the later it is founded. Krinichnoe
village is one of the first Bulgarian villages in today’s
Ukraine, founded by immigrants from the region of
Shumen in Bulgaria. They choose a very comfortable
place to live and enjoy, and fishing: around the spring, a
constant source of drinking water, (the name of the vil-
lage in Bulgarian comes from here – Chushmeliy,
«chushma» – spring), and on the shore of Yalpug Lake
– an aquatic natural source for livestock and irrigation
of agricultural land.

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ: КАК БОЛГАРЫ
ИЗ БЕССАРАБИИ ДЕЛАЛИ КИРПИЧ
Федор Дуков
Резюме
Деревня Криничное, которая находится в

Болградском районе Одесской области, была
основана болгарскими колонистами в 1813 году.
После победы Российской империи в русско-турец-
кой войне 1806-1812 годов решением императорских
властей было изгнать лояльных туркам ногайских
племен. который в то время населял Бессарабию
в направлении Кубани. Освобожденные земли в
регионе между Днестром и Дунаем также решили
заселить православных беженцев из Болгарии, и по
этой причине российские власти провели
миграционную политику в отношении болгар и
гагаузов в Болгарии. Поселение протекало в
принципе: от реки Дунай на север до Одессы. Чем
дальше болгарская или гагаузская деревня от Дуная
на север, тем позже она была основана. Деревня
Криничное – одна из первых болгарских деревень
на территории современной Украины, основанная
иммигрантами из Шуменской области в Болгарии.
Они выбрали очень удобное место для жизни и
занимания – традиционно ловя рыбу: вокруг родника,
постоянного источника питьевой воды (отсюда и
название деревни по болгарски – Чушмелий,
«чушма» – родник), и на берегу озера Ялпуг – водный
естественный источник для скота и орошения
сельскохозяйственную землю.

няколко реда, за да има малко пространство между
тях. Пещите палеха по 4-5 дни, докато тухлите не
станат червени. Закриваха пещите и чакаха тухлите
да изстинат. Близо до пещите се подготвяше нов
замес от глина и вода, вкарваха конете и месеха до
еднородно състояние. След това разпределяха
калата по калъпите. Готовите тухли, оставяха да
съхнат в сенчесто място, за да няма пукнатини.
Следващия етап – пещите. И така всеки път».

Дядо и тате ми показаха как се правят тухли, като
замесиха малко глина, утъпкаха я в гнездата на
калъпите, изсипаха тухлите. Аз всеки ден ги
обръщах, за да съхнат равномерно. Дори и буквата
«Т» не забравихме.

По ирония на съдбата, от 12 до 16 години (от 1955
до 1959 г.) моят дядо Дуков Фьодор Маринович е
работил в тази фабрика, помагайки на по-големите
си братя. Разбира се, той не си представял, че ще
се ожени за внучката на бившия собственик на тази
фабрика. Фьодор Маринович и  Ирина Димитриевна
Дукови са моите дядо и баба, синът им, Димитър
Дуков, военен, е моят баща.

Споменът за семейната традиция в производ-
ството на тухли е запазен и до днес. Надявам се да
го предам и на децата си.

Фьодор ДУКОВ
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Само преди МЕСЕЦ  /6 юли т.г./,сайтът за книги, критика и
новини, ”Лира.бг”, излезе с водещ материал: “Топ 50 на полу-
годието. Мария Лалева върна доверието в българските
книги, като постигна три пъти повече продажби от следващите
я в класацията.

Първата половина на 2019-а е успешна за родните
автори поради няколко причини. Най-важната, разбира се е –
нейният експеримент да превърне поезията си в цитиран и споде-
лян роман, който се оказа успешен. И подходът на Мария е изклю-
чително важен. Вместо да бърза да издава книгата си, тя първо
създаде читатели за нея. А после се довери на благосклонността
им – така  наред с  най-продаван, сигурно стана и най-препоръч-
ван наш автор до средата на годината.”  Красимир Проданов

Всяка книга достига до читателя, когато я прочетат много хора,
независимо от това дали я харесват или не. А “Живот в скалите”
определено се харесва, защото дава шанс на читателя да я
“дописва” според собствената си интелектуална, емоционална и
душевна същност. Той е този, който категорично констатира и
факта, че за да бъде обичан, писателят, освен талант, трябва да
притежава и любов към истината.

Самата Мария Лалева отново “долетя”, покръжи над скалите
и морето, остави се на плисъка на вълните и, отпила от скалната
чаша на безвремието, отлетя...А всъщност отивала ли си е? На
този въпрос отговорът се крие в малкото предизвикателство, което
й  отправих – да завърши изреченията, вместо интервю или анкета.
Медийното и интернет пространството са изпълнени с въпроси и
отговори за книгата, трите ѝ стихосбирки и всичко, свързано с
тяхната поява. Не ми се иска да преекспонирам, иска ми се да я
усети читателят,  не само с таланта и, но и с нейната своеобразна
душевност. Тя не е случаен гост в Балчик, тя просто си е “у
дома”, както сама казва – тук писа романа, стихотворения,
сценарий, тук и ще продължи...

Вместо интервю:
– Оглеждайки себе си в себе си, виждам… демони, анге-

ли, малко дете, уморен циник, готова да прегризе нечие гърло,
кучка, търговец, манипулатор, жертва, победител, лъжец,
светец. Ако някой ти каже, че винаги гледа и вижда себе си с
едни и същи очи, бъди сигурна, че те лъже. Човекът носи всяко
добро и всяко зло в себе си. С кое ще се погледне е избор. И
много по-често емоция, изпреварила избора на разума.

– Най-верният приятел на писателката Мария Лалева...
е Мария Лалева. Както е и най-безпощадният ѝ враг.

– От люлката зелена на морето... трябва да си тръгваш,
за да живееш с усещането, че винаги има къде да се върнеш. И
че искаш точно там да се върнеш. Това е една от представите
ми за любов- да избираш всеки път да потърсиш (и когато си
зле, и когато си добре) точно определен човек, без значение
колко време и колко обстоятелства ви делят. Същото е като
да се връщаш на точно определено място.

– Моят “остров” в литературата е... огромен архипелаг с
много острови – малки, големи, вулканични, райски, мистични,
страшни. Важното е да не спираш да плуваш с лодката между
тях.

– Един автор, за да е автентичен, ...трябва първо да е
честен със себе си. И да е спечелил битката с егото си.
Вагоните с книги могат да натежат на острите завои на
егото и влакът да дерайлира.

– Най-добрият начин да наблюдаваш живота... е да
участваш с цялата си енергия в него. Ако не си изживял нещо,
не вярвам, че можеш да го разкажеш толкова честно и красиво,

БЛАГОСЛОВЕТЕ ЮДА

Благословете Юда. Той познава
капаните на смъртната си орис,
тъгата на въжетата и хляба,
очите на човека със окови,
прегръдката по братски преди ножа,
съмнението черно подир залез,
цената на последната си кожа,
съдбата на прокълнат и помазан,
на сребърника – тихата отрова,
на верността – пределите и края.
Благослових го в стих, защото може
да ме предава и все още да ми вярва.

Мария Лалева

“ДУМИТЕ СА
ОГРОМНА
ОТГОВОРНОСТ”
/Мария Лалева/

ИНТЕРВЮ НА РОСИЦА ШАЛТЕВА
С  ПИСАТЕЛКАТА  И ПОЕТЕСАТА
МАРИЯ ЛАЛЕВА
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че да ти повярва читателят.
– Шедьовърът на природата е... сътворяване-

то на нов живот от две клетки. Това чудо не може
да се случи без Бог.

... Михаил наистина вярва, че да подариш
залез на жена, е обещание за утре. И любов. А
изгревът ... е съюзник на смелите. Без значение дали
са осъмнали сами или с този, който им е подарил
залез. Залезът е обещание, но истинската смелост
е да си готов за изгрева.

– Тишината покълва върху... добре и навреме
казани думи. Тишината не може да предшества
думите. Тя е най-озвучителната им точка.

– Страхът, какъвто и да е той,... винаги същест-
вува. Изкуство е да го разпознаваш, а сила – да си
по-голям от него. Раждаме се със страховете си и
много от тях ни надживяват, но между раждането
и смъртта най-големите ни победи са тези срещу
разпознатите ни страхове.

– Думите ги няма, когато... ги викаш, ползваш и
употребяваш от егоизъм и в неистина. Думите са
енергия. Употребиш ли я за лошо, ще се върнат
при теб като стократно наказание. И тогава е
безсмислено да търсиш вина извън себе си.
Вселената помни как си употребил една от
големите й сили, дори когато ти отдавна си го
забравил. Затова винаги съм твърдяла, че думите
са огромна отговорност. Поради което не уважавам
мълчанието. То е бягство от отговорността да
използваш думите честно. Нещо като страх от
истината е.

– И понеже все ме питат пиша ли нещо ново...
отговарям „Да, пиша. Нов роман и сценария на
„Живот в скалите“. – До следващия път..., когато
ще си кажем отново, че добрият дядо Боже знае по-
добре от нас с кого да ни срещне и с кого да ни
раздели. И кога. Май не вярваме достатъчно в
мъдростта и любовта му. Време е.

 ДУМИТЕ СА ОГРОМНА ОТГОВОРНОСТ
 Мария Лалева Резюме
Всяка книга достига до читателя, когато я проче-

тат много хора, независимо от това дали я харесват
или не. А “Живот в скалите” определено се харесва,
защото дава шанс на читателя да я “дописва” според
собствената си интелектуална, емоционална и
душевна същност. Той е този, който категорично
констатира и факта, че за да бъде обичан, писателят,
освен талант, трябва да притежава и любов към исти-
ната. Самата Мария Лалева отново “долетя”, покръжи
над скалите и морето, остави се на плисъка на
вълните ѝ, отпила от скалната чаша на безвремието,
отлетя... А всъщност отивала ли си е? На този въпрос
отговорът се крие в малкото предизвикателство,
което ѝ отправих – да завърши изреченията, вместо
интервю или анкета. Медийното и интернет
пространството са изпълнени с въпроси и отговори
за книгата, трите ѝ стихосбирки и всичко, свързано с
тяхната поява. Не ми се иска да преекспонирам, иска
ми се да я усети читателят, не само с таланта ѝ, но
и с нейната своеобразна душевност. Тя не е случаен
гост в Балчик, тя просто си е “у дома”, както сама
казва – тук писа романа, стихотворения, сценарий,
тук и ще продължи...

WORDS ARE A HUGE RESPONSIBILITY
Mariya Laleva Resume
Each book reaches the reader when many people read

it, whether they like it or not. Definitely a lot of people like the
book “Life on the rocks” because it gives the reader a chance
to “finish writing” it according to the own intellectual, emo-
tional and spiritual nature. Human is the one who strongly
states that in order to be loved, a writer must have a love of
truth in addition to talent. Mariya Laleva herself again “came
flying”, circling over the rocks and the sea, left herself in the
wake of the waves, sipped from the rock cup of timeless-
ness, and then she flew away... Did you actually go away?
The answer to this question lies in the small challenge that I
sent to her – to complete the sentences instead of an inter-
view or a survey. Media and Internet are filled with questions
and answers about the book, her three volumes of poetry
and everything related to its appearance. I don’t want to over-
expose, I want the reader to feel it, not only with her talent but
also with her peculiar mentality. She is not a accidental guest
in Balchik, she’s just “home”. As she says – here I wrote the
novel, poems, a screenplay, and I will continue to write more,
here and only...  

СЛОВА – ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мария Лалева Резюме
Каждая книга достигает читателя, когда ее чи-

тают многие люди, нравится им она или нет. И «Жизнь
в скалах» определенно привлекательная, потому что
она дает читателю возможность «добавить к ней» в
соответствии с своей собственной интеллектуаль-
ной, эмоциональной и духовной природой. Он тот, кто
решительно констатирует факт о том, что
писатель,, чтобы быть любимым, от должен  хранить
любовь к истине в дополнение к таланту. Сама Мария
Лалева снова «полетела», кружила над скалами и морем,
оставила себя на вплесках своих волн, выпила от
скальной чашей безвременности, улетела... А всущност
она действительно уехала? Ответ на этот вопрос
заключается в небольшой задаче, которую я ей поста-
вил – закончить предложения вместо интервью или
опроса. Медиа- и интернет-пространства заполнени
вопросами и ответами для книги, для трех ее стихо-
сбирки и всего, что связано с их появлением. Я не хочу
переэкспонировать, я хочу, чтобы читатель почувство-
вал книгу не только через ее таланта, но и через ее
своеобразного духа. Она не случайный гость в Балчике,
она просто «дома», как она сама говорит – она здесь
написала роман, стихи, сценарий, здесь и продолжит...

Мария Лалева /вляво/ с Росица
Шалтева.  Фото: Георги ЙОВЧЕВ
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Силвия Басева е родена на 22.11.1967 г. Завър-
шва (1986) Художествена гимназия за Приложни
изкуства и Национална Художествена Академия
(1992), специалност Стенопис, при проф. Мито
Гановски. Член на СБХ, секция Стенопис.

ИЗБРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ
2012 г. – галерия Артур, София – “На изток от

Константинопол” – пейзажи от Кападокия
2011 г. – галерия Мургаш, София – “Съхранени
мигове” – пейзажи 2010 г. – галерия Мургаш, Со-
фия – “Средиземноморие” – архитектурни пейза-
жи от Испания 2008 г. – Централен Военен Клуб
– София – “Състояния” – цикъл автопортрети

ИЗБРАНИ ОБЩИ И КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ
2012, август, участие във фестивал Арт

Емона 2012, април, галерия “Ева”, Варна- изложба
“Споделени мигове” 2011, ноември,  Археологиче-
ски музей, София – “Арт код Кападокия”

Картини на Силви Басева са собственост на:
Национална Художествена Галерия; ХГ “Дим.
Добрович” – Сливен; ХГ – Балчик, Софийска
Градска Библиотека; Община Сливен; Община
Балчик; Библиотека Леонардиана – гр. Винчи,
Италия; частни колекции, хотели и заведения в
България, Италия, Австрия, Германия, Мароко,
Кувейт и др. Витражи на Силви Басева се нами-
рат в Община Балчик и в частни заведения,
хотели и домове в България.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС. Силви Басева ра-
боти в областта на живописта и витража. Напра-
вила е 20 самостоятелни изложби живопис.
Участва в множество изложби живопис, няколко
за стъкло и витражи и в над 20 пленера по живопис.

Природният и архитектурният пейзаж съставляват една
основна част от художественото наследство на българската
живопис. Още с появата на отделните жанрове в нашето
изобразително изкуство в самото начало на ХХ-ти век, те заемат
своето трайно място и задържат интереса на художниците през
всички години на развитие на живописта в България. Поради
своето естество архитектурният и природният пейзаж се рисуват
по натура или поне тръгват от натурата, след което се
интерпретират по различен начин от автора. Градският пейзаж
се среща през всички периоди и стилове, през които минава
живописта в нашата страна и почти всички художници повече
или по-малко са работили в това направление. Понякога двата
жанра се смесват, но това само допринася за обогатяването на
композициите и постига  впечатляващо разнообразие от
художествени решения. Едно кътче от нашата страна,
предизвикващо нестихващия интерес на  творците от началото
на ХХ-ти век до наши дни е Балчик. Този факт не е случаен –
„Белият град“ е място, съчетало в себе си феноменални
природни форми, море и уникална градска архитектура.
Съжителството на тези разнородни компоненти дава
неизчерпаемо разнообразие от гледни точки и планове, от
съпоставяния и контрасти. Разположен  амфитеатрално срещу
морето, „покатервайки се“ по стръмните хълмове, Балчик
предлага провокиращи въображението панорами. Пламена
Димитрова – Рачева пише за града в монографията си,
посветена на балчишкия художник Асен Петков: „Архитектурата
на Балчик има мултиетнически облик – турски складове и
махали, татарски и български къщи, високи силози и хамбари
за златната добруджанска пшеница, малки джамии с високи
минарета, оживени пазари, руини от антични градежи,
скулптури, каменни зидове, високи подпорни стени, върху които
италиански инженери извайват новата архитектура на града в
стиловете баухаус, ар нуво, неокласика, необарок и др.“1 Голяма
роля за неповторимостта на балчишкия бряг играе и
резиденцията „Двореца“, която с типичния си силует, видим от
километри, го прави разпознаваем и запомнящ се. Виолета
Василчина пише в статията си за централната вила от комплекса:
„И наистина, избраното образно-пластично решение за вилата
я вписва синтетично в терена – тя като че винаги е била там.“2

Като прибавим към всичко гореописано и присъствието на
морето с неговата изменчивост и сурова красота, не е трудно
да си представим притегателната сила и „магията“ на мястото.
Още много може да се добави за архитектурата и атмосферата

ÕÓÄÎÆÍÈÖÈ,
ÐÈÑÓÂÀÙÈ
ÁÀË×ÈÊ
(ÌÎÐÑÊÈßÒ ÃÐÀÄ
ÊÀÒÎ ÈÇÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ
ÂÄÚÕÍÎÂÅÍÈÅ ÇÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÕÓÄÎÆÍÈÖÈ
ÏÐÅÇ ÕÕ-ÒÈ ÂÅÊ)

Силвия Кирова БАСЕВА -
докторант от НХА, катедра

Изкуствознание, с научен ръководител
доц. д-р Бойка Доневска

КОНСТАНТИН ТРИНГОВ. Балчик
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на града, но не това е целта на настоящия доклад,
по-важно е как тези дадености привличат художници-
те и им служат като неизчерпаем източник на идеи и
сюжети за картини. Ако разгледаме хронологически
фактите, първият автор, рисувал изгледи от Балчик
е Феликс Каниц. Неговите акварели са колкото носи-
тели на настроение и естетическа наслада, толкова
и точни свидетелства, как са изглеждали града и
околностите му през втората половина на ХIХ-ти век.

Практически невъзможно е в такъв обем
изследване да се обхванат всички живописци,
работили в Балчик, но могат да се очертаят
периодите, които се оформят през годините, както и
да се анализират стиловите направления, в които се
работи и да се изтъкнат най-изявените автори и
творби. Вълната от първите български художници,
които откриват Белия град, включва някои завършили
в Букурещ творци като: Атанас Попов, Никола Тах-
тунов, Георги Урумов – Калиакрата. Малко по-късно
и  по време на следващите години към авторите,
развиващи темата Балчик се присъединяват и Христо
Каварналиев, Тодор Добруджански, Атанас Михов,
Петър Морозов, Иван Христов, Петър Урумов, Никола
Даскалов, Константин Трингов, Асен Петков и др. Към
Белия град се обръщат и художници, за които този
сюжет не е обичаен и които са познати с градските
или природните си пейзажи, от други краища на
страната ни като: Никола Танев, Петко Абаджиев,
Данаил Дечев, Васил Бараков. Пейзажи, вдъхновени
от Балчик рисуват също и автори, които се изявяват
предимно в други направления, като например:
Светлин Русев, Иван Ненов, Найден Петков, Вера
Недкова, Бенчо Обрешков, Олга Вълнарова, Вера
Лукова, Любен Диманов, Дечко Узунов и др. Всички
тези художници работят по темата Балчик в продъл-
жителния период от 20-те до 80-те години, някои от
тях за определен момент от творчеството си, други
на „приливи и отливи“, като при всяко връщане към
нея я разработват с ново отношение и различен
поглед. В десетилетията на 70-те, 80-те години и в
по-нови времена, от морския град вдъхновение
черпят Ванко Урумов, Иван Кънев, Мая Горова,
Надежда Кутева, Димитър Витков, Ивайло Мирчев,
Марко Монев, Дило Дилов, Иван Чернев, Георги
Горчев, Никола Даскалов, Генчо Дръцков, Николай
Добрев и много други.

Ранните десетилетия на ХХ-ти век или времето
между двете войни – това е периода, който можем
да считаме начален за превръщането на Балчик и
околностите му в  постоянна тема в нашата живопис.
Интересен е фактът, че поради историческите
обстоятелства, румънските художници са първите,
които откриват българския град за изкуството. Дойна
Пауляну, директор на художествената галерия в
Констанца пише в статия за списание „Европа 2001“:
„Художникът Александру Сатмари, голям пътешест-
веник, е първият, открил Балчик за една своя картина.
Той слязъл по брега на морето откъм Мангалия и
забелязал как височината на брега нараства, как
слънцето блести по-силно, как наситеното синьо на

морето вече не отговаря на името, дадено му преди
векове“3 През 20-те години заможни румънски
фамилии започват да строят вили по крайбрежието и
да канят на гости свои приятели от артистичните
среди – някои от които – изявени имена. Пак по това
време – през 1924, кралица Мария харесва мястото
и решава да изгради резиденция там. Въпреки че
изследването ни е посветено на българските автори,
интересно е да се съпостави отношението на едните
и другите художници към Балчик като художествен
обект. Платната на румънски художници са създаде-
ните в периода от 1913-та до 1940-та година. Милена
Георгиева отбелязва в статията си за „Проблеми на
изкуството“: „Очевидно румънските майстори са били
впечатлени от старинната живописност и ориенталска
екзотика на града – джамиите, пазарите, мостовете,
хълмовете край залива и т. н. Тяхната визия като цяло
е някак спокойна, изучаваща, отбелязваща красиво-
то.“4 Достатъчни са само няколко примера, които
потвърждават, че при тях имаме едно съчетаване на
висока професионална подготовка, тънък живописен
усет и съзерцателно, ведро излъчване. Такива са на-
пример композициите с название „Балчик“, съответно
на Александру Сатмари, на Константин Петреску –
Драгое и на Хрант Авакиян.

В богатата колекция пейзажи от Балчик, оставена
ни от българските художници от всички поколения,
можем да видим представени най-различни стилисти-
ки и  творчески решения. Това е в резултат на свобод-
ното разгръщане на индивидуалния подход на всеки
автор. Емоционалните внушения варират в диапазона
от поетична съзерцателност до драматична насите-
ност. Въпреки че общи тенденции в пластичното из-
граждане след средата на века трудно могат да бъдат
определени, в първата половина преобладава
импресионистичния подход, който е много популярен
сред българските художници и то най-вече в жанра
на пейзажа. По отношение на сюжетите  най-общо
се очертават две основни посоки. Към едната от тях
предразполага неповторимият по своето разположе-
ние  Балчик, а именно,  панорамите видяни от висок
хоризонт, които включват града, построен по
стръмните терени, уникалните варовикови скали и
разбира се – морето. Вторият основен тип композиции
са изгледи от града, но вече от по-близо – от гледната
точка на минувача, които включват както повече
обекти, така и детайли и близки планове, като в
повечето случаи морето също присъства.  Едни от
първите български художници, които идват да
рисуват из този край са маринистите Борис Стефчев,
Марио Жеков, Христо Каварналиев. Те създават
предимно морски пейзажи, като последните двама
се обръщат и към градския сюжет, с което стават
едни от първите български художници, рисували
Балчик. Това, което ги интересува са типичната
възрожденска архитектура и старинния облик на
града. Композициите на Христо Каварналиев „Балчик“
и „Старият Балчик“ са изпълнени със свободен
маниер и наситени, сочни цветове. Те са точен пример
за градски пейзаж от малък крайбрежен град,
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изобразяващи стари улици и къщи, лодки, крачещи
човешки фигури и морето на заден план. Свежестта,
която лъха от платната на Каварналиев, сякаш
докарва до зрителя аромата на морския бриз. Марио
Жеков поглежда на града от далеч, като обхваща
голяма част от залива. Двата му пейзажа рисувани в
средата на 30-те са съответно с поглед откъм морето
и от сушата, при което той търси различната
изразителност на гледните точки. Ефектът в първия
от тях е в това, морето да е на преден план, а далеч
зад него да се разгръща прорязания от белите мелове
хълмист бряг, в подножието на които се е сгушил
града. А вторият  завладява с простора и разгръща-
нето си в дълбочина. Колоритът на Марио Жеков е
богат на нюанси и едновременно с това издържан в
преобладаващо студено-сребриста гама – хладна и
изискана. Никола Танев също не остава безразличен
към красивото кътче от България. През 40-те години
той рисува един голямоформатен панорамен пейзаж
от града. Композицията, видяна от висока гледна
точка е многопланова, богата на детайли и
същевременно изградена с хармонична цялостност.
Веднага се различава контрастното  и сочно
живописване на Танев и виртуозното му предаване
на светлината. Вертикално издигащото се минаре е
в противовес на ритъма на многобройните покриви и
на редуващите се задни планове. Друг негов  пейзаж
от Балчик е отново от висок поглед, но включва по-
ограничен отрязък от градската среда. В него
виждаме обляни от светлина къщи и покриви и тънко
живописно нюансиране в светла гама, подчертано
от тъмни сенки и контури. Пейзажите на Никола Танев
са едновременно характерни за индивидуалния му
стил и верни към облика на мястото – всеки, който е
виждал Балчик ще го различи веднага в платната
му. Майсторството да улавя типичното, сякаш прави
портрет на града е едно от големите качества на
неговата живопис. Бенчо Обрешков също рисува
няколко платна от града, макар и тематиката да е
нетипична за него. Пейзажите му от 1948-ма година
са в светли гами – предимно в сребристи синьо и
бежово, като общото впечатление е за лекота.
Големият майстор се проявява в третирането на мате-
риалните обекти, като сгради, скали и терени, с въз-
душност и светлина. Друга наша голяма художничка
– Вера Недкова, въпреки че се изявява в полето на

ЙОРДАН ПАРАШКЕВОВ. Поглед към Балчик, 1983

АСЕН ПЕТКОВ. Панорама към Балчик от циганската
махала, 1974

АСЕН ПЕТКОВ. Циганската махала с чешмата, 1961

АСЕН ПЕТКОВ. Сиври тепе и Джени баир, 1965

ИВАН КЪНЕВ.  Балчик, 1973
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НИКОЛА ТАНЕВ. Балчик, 1940

ДАНАИЛ ДЕЧЕВ. Балчик

ПЕТЪР УРУМОВ. Улица в Балчик, 1968

ИВАН КЪНЕВ. Балчик, 1973

различни жанрове и теми, рисува цяла серия пейзажи от
Балчик през 1946-та година. В обкръжението на морския
град и уникалните му панорами, тя работи с голяма освобо-
деност. Нейните пейзажи са вдъхновени както от архитекту-
рата, така и от природата. Работи със замах и „на един дъх“,
което се долавя от едрите мазки и от смелото полагане на
цвета. Гамите ѝ са светли, цветовете – бистри и ясни,
повлияни от белотата на къщите и от светлия пясъчник на
скалите.  Чрез тази серия пейзажи Вера Недкова постига
творческа искреност, показва своите настроения, а резул-
татът е едно силно емоционално внушение. От 1947-ма
година е  пейзажът на Тихомир Коджаманов „На вълнолома
в Балчик“. Необичайната гледна точка откъм морето и кея
показва красивата местност и града. Авторът е изградил
композицията с импресионистичен подход, което придава
неподправена свежест на платното.

Интересът към черноморския ни град продължава и през
следващите десетилетия на ХХ-ти век. Специално внимание
заслужават пейзажите на Петко Абаджиев. Един от тях – от
60-те години, представлява типичният за града панорамен
поглед. В известна степен гледката се доближава до
голямата панорама на Никола Танев, чиито ученик и
последовател е Петко Абаджиев. Живописното третиране
обаче е различно. Сградите са  разположени сред ланд-
шафта, разгърнати амфитеатрално пред погледа на зрителя.
Обемите  са  геометризирани, с изявен архитектоничен
характер. В предния план изпъкват няколко съвсем тъмни
геометрични силуета, за да поведат погледа навътре, към
центъра на композицията, където различаваме жилищни и
обществени сгради, църква и джамия – характерни и
контрастно разработени, за да достигне до задните планове,
където се открояват светлите обеми на балчишките скали,
морето и небето. Гамата в която са решени постройките е
топла и богата на нюанси, изпъкващи още повече на фона
на сините тонове на морето и небето и на студените и тъмни
акценти на преден план.

Един от художниците, които се възхищават на градската
архитектура на Балчик и я пресъздават с много отношение
и настроение е Петър Урумов. Неговата „Улица в Балчик“ от
1968-ма, е композиция, видяна от близък план, с красиви
къщи в светли синьо-зелени тонове. Меката пастелна гама
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отразяват с белотата си, като екран, пълзящите по
тях сенки и нюанси. Увенчани с малки къщички, те
още повече изпъкват с монументалността си, но съ-
щевременно контурите са плавни и меки. Колоритът
е в типичната за Петров студена, синьо-зелено-
виолетова гама. Пейзажът на Митю Димитров от 1960-
та е съвсем различен. Той  грабва зрителя с белотата
си. Отрязъкът море в дъното на композицията, като
че ли е най-цветното петно в нея. Всичко останало –
скалите и къщите е потопено в светлина, като само
няколко дискретни контура и сенки под стрехите
„рисуват“ формите.  Лекотата в разработката и тънките
нюанси на живописта въздействат с приповдигнатата
си емоция. Марко Монев пък ни показва едно проти-
воположно живописно решение в композицията си
от 1969-та. Художникът е избрал поглед откъм морето,
а изпълващите целия формат скали, с миниатюрни
къщички в подножията, са решени в наситена, тъмна
гама, като авторът е наблегнал на тяхната мате-
риалност, подкрепяйки я със съответстващо оловно
сиво небе и море в тъмен нюанс на синьото.

През следващите десетилетия – 70-те, 80-те и 90-
те години, Балчик се утвърждава като популярна
дестинация за творчески пътувания и контакт с
природата и архитектурата. Плавен е преходът към
творческите търсения от последните години на два-
десети век – без резки промени, но с непрекъснато
обновяване на творческия поглед към темата. Както
вече стана дума по-горе, художниците, които  се
обръщат към Балчик в тези години са многобройни:
Иван Кънев, Иван Чернев, Йордан Парашкевов,
Никола Даскалов, Николай Дабов, Светлин Русев,
Генчо Дръцков, Борис Ненов,  Георги Ванев, Георги
Горчев, Димитър Витков, Ивайло Мирчев, Димитър
Чолаков, Дило Дилов, Радко Мурзов, Илиян Лалев,
Олга Вълнарова, Любен Диманов, Ванко Урумов и
много други.

Пейзажите на Иван Чернев представляват интерес
с изключително разнообразния си подход – сякаш
художникът е преминавал през различни живописни
и стилови експерименти през годините. В „Балчик –
стара улица“от 1972-ра виждаме улица с къщи и мест-
ните скали зад тях, разработени ярко и контрастно,
със светлосянка, изявяваща обемите и същевремен-
но с богатство от живописни нюанси и акценти. В
„Балчик“ от 1975-та композицията е от крайбрежните
части на града, разгърната в дълбочина и разполо-
жена в по-необичайния вертикален формат.
Конструктивно- синтетичното виждане за обемите на
сградите е подчертано от големия паралелепипед на
знаковата за Балчик сграда на Зърнената борса.
Тъмно оцветеното море и условния цвят на небето
придават условен и малко иреален вид на цялата
композиция. За разлика от тези две картини, двете
платна със заглавие „Циганска махала“, съответно
от 1977-та и 80-та, са в монохромна гама, почти
черно-бели и със странно осветление, огряло терена
и къщите като  прожектор или лунна светлина,
оставящо небето почти черно. Внушението е силно
и запомнящо се. Пейзажът на Йордан Парашкевов

изгражда силно осветените от слънцето къщи, чиито
стени „греят“ на фона на тъмните и наситени тонове
на зеленината. Църковната камбанария на заден план
дава характер на старинната градска архитектура, а
стълбите в центъра, така типични за Балчик, внасят
дълбочина и ритъм в композицията. Общото излъч-
ване на картината е ведро и слънчево, наситено с
положителна емоция.

Друг голям майстор на градския пейзаж – Иван
Христов, също е посещавал града многократно и е
изразил възхищението си в няколко платна, които
датират от различни периоди. В „Пейзаж от Балчик“
от 1958-ма, виждаме една от типичните местни скали,
заемаща почти целия формат, в подножието на която
се гуши малка постройка. Художникът с лекота пости-
га монументалното излъчване, така характерно за
неговите платна. Същото наблюдаваме и в по-късните
му композиции „Балчик“ и „Терени“, съответно от 1974-
та и 76-та. Христов се интересува от величието на
пейзажа – природните форми доминират над миниа-
тюрните къщички. Гамите му са сребристи и изискани,
при живописването си служи  умело с шпакла, като
мазките на грубата фактура подчертават структурата
на скалите и придават живост на пейзажа.

Първият сред художниците, рисуващи Балчик,
който живее постоянно в него, е Асен Петков. Повече-
то от платната му са панорами на града и залива от
висока гледна точка, разкриващи характерните скал-
ни масиви и разположените на различни нива сгради.
Морето присъства, внасяйки спокойна обобщеност,
разгръщайки се на заден план. Такъв е пейзажът
„Сиври тепе и Джени баир“, от 1965-та, с островърхите
мелове на фона на морето и множеството къщи, раз-
гърнати пред тях.  В „Панорамен изглед към Балчик“,
от 1966-та морето и небето заемат по-голямата площ
от формата, а техния сребристо-син  цвят доминира
в общия колорит. На преден план са разположени
къщи в по топли и светли нюанси, в чиито сенки и
прозорци отново „се обаждат“ акценти от по-наситено
тюркоазено синьо. Впечатлението е ведро и въз-
душно, композициите са изпълнени с пространство
и дълбочина. Внимание заслужава и „Циганската
махала с чешмата“, от 1961-та. Пейзажът е изпълнен
с пространство, без да е панорамен, сградите са
едри, а скалата зад тях – близка и монументална.
Тук колоритът е по-топъл, златисто-бежов, мазките с
които е полаган цвета са по-изявени и дават посока
на формите. Авторът убедително е предал атмосфе-
рата на мястото. Това са само няколко примера от
голямото по обем творчество на Асен Петков,
посветено изцяло на Балчик.

От високо, почти от птичи поглед е видял града
Константин Трингов. Неговият пейзаж е недатиран,
но може да бъде пречислен към  зрялото му твор-
чество. В своя типичен маниер, авторът насища
пейзажа с много светлина и го рисува с едри, смели
мазки, които стоят отделени една от друга и придават
характер и изразителност на гледката. В пастела си
от 1961-ва, Александър Петров показва характерните
за балчишкия бряг варовикови скали, които сякаш
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„Поглед към Балчик“ от 83-та е изглед от залива,
решен в меки, пастелни тонове в сиво-синьо и хладно
бежово. Художникът показва изключително чувство
за баланс на едрите и дребни форми в композицията
и за цвета. „Улица в Балчик“ на Георги Ванев, от 83-
та представлява изглед от така характерната извита
и денивелирана главна улица в стария град, където
сградите се редят едни над други. Решена в изискана
топло-бежова гама, картината пресъздава градската
атмосфера и внушава уют. Съвсем различни са двете
композиции на Георги Горчев, както в сравнение с
работите на колегите му, така и помежду си. По-
ранната – „Балчишка улица“, от 74-та представя
архитектурата на стария град в нейната типична
стилистика. Необичайното тук е тъмното, почти черно
небе, драматично контрастиращо със светлите сгради
и улична настилка. В „Балчик – 7“, от 84-та наблюда-
ваме  сложна плетеница от разположени едни над
други сгради, дървета и клони. Погледът е увлечен
от неизброимите засичания и натрупване на отделни
планове и пролуки. Гамата е монохромна, почти
условна. Проличава си тенденцията във втората
половина на ХХ-ти век, авторите да търсят необичайни
решения, използувайки натурата като изходен
материал, без да се придържат докрай към нея.  В
този дух – на търсене на стилизирани и условни
решения, които обаче имат силно емоционално
внушение, са и композициите на Светлин Русев от
89-та година, със заглавия, „Балчик“ –  2, 3 и 5. За
тях той използува светла, почти до бяло гама за
терена на залива и къщите, противопоставяйки
твърдата им материя на въздушната и водната – в
образа на небето и морето. Последните са предадени
в тъмни цветове в платното „Балчик – 3“, а в оста-
налите две  морето е почти черно. В композициите
на Генчо Дръцков отново виждаме как художникът е
наблегнал на светлината на „Белия град“, както и на
условността, но е осъществил тези художествени
задачи в съвсем различна стилистика. Откровено
бялото в „Бели къщи край галерията“, от 89-та, рисува
паралелепипедите на къщите почти без светлосянка,
изгаряйки погледа с остротата си. То е подчертано
от премерено сивия цвят на небето и дискретните
акценти на дърветата и малките прозорчета, пръснати
тук-там. В „Синята портичка“ синият цвят е почти един-
ственият в композицията, съставена от декоративните

петна в перлени нюанси на бялото,
светло бежовото и светло сивото.
Центърът на картината е прорязан от
черният ствол на дърво, което внася
както ефектен контраст, така и
необходимият баланс. Излъчването
е едновременно на  провинциална
атмосфера и уют и на декоративна
естетика.

Внимание заслужава  серията
картини от Балчик на Никола Даска-
лов. Рисувани около 86-та година,
платната носят заглавия „Старият
Балчик“, номерирани с поредни

цифри. В тях художникът се интересува от комбина-
цията на градския пейзаж с морето, от съотношението
и баланса на обемите, както и от специфичната
светлина на черноморския град, идваща от контакта
с водата и огромния отрязък, който винаги се вижда
от небето. В номер 4 например, със силна стилизация
са предадени къщите в бяло и бежово, както и
стръмната улица. Заедно с голите дървета в другия
край на композицията, те заграждат центъра ѝ  – зает
от морето, погледнато от високо. В декоративно
изчистено съчетание на бяло и тюркоазено е решена
осемнайсетата композиция, като само тънки, подобни
на контур сенки рисуват формите на къщите. На
морето е отредено огромно пространство, но
погледът към него е между къщите. Това прави
композицията необичайна, със силно декоративно
излъчване.  Ето как анализира неговата картина под
номер 12 Милена Георгиева в своята статия:
“Наблюдаваме добре премислена игра на студеното
и топлото, на цветовите контрасти, на светлото и
тъмното. Начупените скатни покриви, геометрично
изявените обеми, силният декоративен ефект без
светлосенки водят до модерния дух на работата. Тя
завършва тази линия на експериментиране с
кубистично-декоративните форми, към които обликът
на Балчик явно провокира.“5

Сред българските художници, рисуващи Балчик,
своето достойно място заема и Иван Кънев. В
пейзажа си от 80-те години, той показва характерен
изглед от града, като във вертикалния формат
включва и величественият обем на варовиковите
пирамиди. При пластичното изграждане на компози-
ционните компоненти Иван Кънев ги разлага на
отделни равни петна, като по този начин постига както
богатство на цветовите нюанси, така и декоративност.
В пейзажа му от 2000-та погледът е към морето,
рамкирано между две къщи и подчертано от топлите
им фасади. В този случай необичайното отрязване
на кадъра и включването на правоъгълните стени,
заедно с равната линия на морския хоризонт, напомня
на абстрактна композиция, но същевременно има
голяма дълбочина и излъчва топлота.  Иван Кънев
запазва интереса си към морския град и се връща
многократно към него, подобно на много други
художници.

Темата за Балчик, от местна тема за малък

СВЕТЛИН РУСЕВ. Балчик 3, 1989
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ХУДОЖНИЦИ РИСУВАЩИ БАЛЧИК
(МОРСКИЯТ ГРАД КАТО ИЗТОЧНИК НА
ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ ПРЕЗ ХХ-ТИ ВЕК)
Силвия  Басева
Резюме

Темата за Балчик, от местна тема за малък
черноморски град, се превръща в една голяма
тема в нашата живопис. Това става с натруп-
ване на годините, през които той не престава
да предизвиква интерес и благодарение на ху-
дожниците от няколко поколения, включили го
като тема в творчеството си. Създава се една
традиция, чиято линия продължава през
годините и до днес. Много от съвременните
български художници продължават да пътуват
до Балчик и да рисуват, вдъхновени от неповто-
римата му атмосфера, като продължават
живописната традиция.

ARTISTS DRAWING BALCHIK
(THE SEA CITY AS A SOURCE OF
INSPIRATION FOR BULGARIAN ARTISTS
IN THE 20TH CENTURY)
Silviya Basseva
Резюме

The topic of Balchik, from a local theme of a small
Black Sea town, becomes one of the big themes in
our painting. This happens with the accumulation of
years, through which it continues to arouse interest
and thanks to artists of several generations included
it as a theme in their work. It’s being created a tradi-
tion that continues throughout the years. Many con-
temporary Bulgarian artists continue to travel to
Balchik to paint inspired by its unique atmosphere
continuing the colorful tradition.

ХУДОЖНИКИ РИСУЮТ БАЛЧИК
(МОРСКОЙ ГОРОД, КАК ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ БОЛГАРСКИХ
ХУДОЖНИКОВ XXI ВЕКА)
Сильвия Басева
Резюме

Тема для Балчика, как локальная тема для
маленького черноморского городка, становится
одной из главных тем в нашей живописи. Это
происходит с накоплением лет, в течение кото-
рых он продолжает вызывать интерес, и благо-
даря художникам нескольких поколений, которые
включили его в качестве темы в своих произведе-
ниях. Создается традиция, линия которой про-
должается на протяжении многих лет и по сей
день. Много современные болгарские художники
продолжают путешествовать в Балчик и
рисовать, вдохновленные его уникальной
атмосферой, продолжая красочную традицию.
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нашата живопис. Това става с натрупване на годините,
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През 1995 г., в ранното утро на най-българския празник 24
май, се роди брой 1 на вестник „Балчишки телеграф”, тогава
с името „Морски телеграф”. Ентусиазмът на създателите беше
реципрочен на бурните социални настроения и желания
България да се превърне във високо развита демократична
европейска държава. Такава беше и е цел на вестника и сега
– идеята да се създава гражданско общество. Най-силни
статии за демократичните реформи у нас написаха специално
за вестника заместник-кметът на Общината Людмил Костов,
писателят Стефан Цанев, краеведът Любен Бешков, депутатът
Людмил Бешков, учителите по български език и литература
Юлита Христова, Ирена Илиева, Маруся Костова, Мария
Андреева, Д.Балчиклиева, военният журналист и поет Георги
Йовчев, редакторите на конкурентния вестник „Балчик”
Петрушка Костова и Александър Ламбов, Пенка Костова и
Христина Панайотова от ХГ – Балчик, Елка Василева – ОДК-
Балчик, Тинка Сивриева – директор на ОДК-Балчик,  Дарин
Канавров, Венцислав Чаков, Робърт Галбрайт – „Корпус на
мира” – София, служителите на ТЕМСЕ към Община Балчик:
Димитрин Димитров, Димитър Димитров, Диана Костова, Нина
Митева, Стоян Петков, Мария Кунева, Катерина Янкова.

За четвърт век сътрудниците на вестника се множаха и
станаха наши приятели: Диана Абрашева, Къймет Тургут,
Красимир Кирчев, Атанас Василев, Георги Горчев, Тодор
Колев, Александър Атанасов, Петя Трошева, Цонка Сивкова,
Иванка Томова, Магдалена Върбанова, Димка Малева,
Керанка Генчева, Иванка Атанасова, Христина Сивкова,
Радостина Енчева, Николина Иванова, Стефан Георгиев,
Станислав Николов, Вяра Рангелова и с лоялното сътруд-
ничество на Албена Иванова и Марияна Върбанова можем
специално да се похвалим.

Техническото усъвършенстване на страниците бе дело на
инж. Веселин Атанасов, инж. Веселин Златев, Георги Генчев
(БТА), Петър Моралийски (художник), Красимир Божинов
(Варна), инж. Александра Рогова, Динко Динев, Велислава
Цонева, Силвия Димитрова, Д-р Георги Димов, Алтер
Музафер, Оскар Иса, Ерсин Исмаилов, Жоро Иванов, Марина
Кирилова и Мартин Кръстев.

Благодарим на всички рекламодатели: Младен Мартинов,
Румен Ганев, Тодор Моралийски, Велико Митев, Дончо
Калудов, инж. Б. Лафазански, Вл. Лафазански, Ваня Донева;
автори на статии и репортажи за навременното излизане на
всеки брой, и така до днес – 1056 броя + 10 броя специални,
извън тиража, посветени на: преселването на северодобруд-
жанци, Първата световна война, годишнината от 1989 г.,
фестивала „Море от ритми”, ОДК, Литературния клуб, туристи-
ческия бизнес в областта и за всички проведени Междуна-
родни форуми „Българско наследство”.

Специално благодарим на кмета Станко Станков, под чиято
егида  започнахме вестника през 1995 г.; на следващия кмет
Красимир Михайлов и Стефан Бошнаков; на настоящия
кметски екип: Николай Ангелов (кмет), Митко Петров (зам.-
кмет), Димитрин Димитров (зам.-кмет), Марияна Ангелова
(секретар); на председателя на ОбС-Балчик Илиян Станоев,
на Милка Матеева (секретар на ОбС), на Екатерина Стоянова
(директор БКС).

25 ГОДИНИ

ЕДИНСТВЕНИЯТ
НАЦИОНАЛЕН
СЕДМИЧНИК,
ОЦЕЛЯЛ 25 ГОДИНИ

Маруся КОСТОВА
Главен редактор и
основоположник
на в. „Балчишки
телеграф”

Първият екип на в. "Балчишки
телеграф" (от дясно наляво):
Юлита Христова, Маруся Костова,
инж. Веселин Златев, Светлана
Цонкова, Елка Василева


