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Oтшумя „като приказка” поредната кампания на де-
монстративна признателност към делото на „най-великия
българин“, когото навремето една от най-авторитетните
наши киноинституции квалифицира като „демон на
империята“. (По-възрастните може би се и досещат, че в
одата си Иван Вазов е нарекъл Апостола „демон
вездесъщ“). Върху фона на все по-радващото национа-
лизма чувство на преклонение към стореното от Васил
Левски стана ясно, че народът възприема повече иконопо-
читателството, а не толкова осъществяването идеалите,
които той оставя след смъртта си. Ако бъдем честни
трябва да признаем, че иконопочитателството е валидно
както за „обикновения българин“, така и за властимею-
щите, не само в наше време. За последните може и повече
да се шуми по темата напр. за гроба на обесения пръв
наш национален герой, докато за идеалите и заветите
му „да бъдем равни с другите европейски народи, зависи
от нашите собствени задружни сили“ – за това по-добре
е по-малко да се говори. Зер „не му е сега времето“ –
нали се сещате в писмото си до Пан. Хитов от 10 май
1871 г. Големият Карловец по библейски е заключил, че
„времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и
ние него…“. За днес управляющите, а и за техните пред-
шественици, загубили политическата власт, поради крип-
то-клиентелизма си ужким социалисти, „Времето“ сега
трябва да се използва, за да се разшири чрез властта
класата на социално-имущите българи, т.е. на ония, които
Левски допускаше да бъдат привлечени за „общона-
родното дело“, дори и с цената на революционен терор.
Пък след това елитът ни допуска, че може да се мисли и
за големите проблеми на „Българско“!!!…

И ето че тази години сред изследователите на делото
и идеите на Левски засияха по-ярко откогато и да било
блясъците на разноезичие и противоречие. (Поради
спецификата на изследователския поглед не ще се
занимаваме със съдържателния труд на писателя Николай
Иванов, а и с труда на големия учен акад. Константин
Косев). За сметка на това ще акцентуваме върху различия
в нюансите на гледните точки на двама университетски
учени от Велико Търново, поставящи различни по обхват
тематични акценти в изследванията си за Апостола. В
най-новата книга на проф. д-р Пламен Павлов „В. Левски
– другото име на свободата“. С., 2017, с. 415 се прокарва
напр. теза, че революционният терор като курс на ВРО,
оглавявана от В. Левски, е естествен продукт на нейното
вътрешно развитие, в условията на дефицит на парични
средства. Тази теза обаче легитимира и увлеченията в
прилагането на такъв курс – и в тактиката на Д. Общи по
отношение Арабаконашкия обир, а и в тактиката на самия
В. Левски, разрешил както убийство на ловешкия владиш-
ки наместник дякон Паисий, така и провел Ловешката
акция в дома на Денчо Халача. В по-ранния труд пък на
без време отишлия си проф. дин Иван Стоянов „Нови
щрихи към идейните възгледи и дейността на В. Левски“.
В.Т., 2012 г. нещата са представени по малко по друг начин:

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.

180 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО
НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ
(ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ДВАМА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ПРОФЕСОРИ)
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неотричайки революционния терор по принцип,
проф. Стоянов намира, че прилагането на този
курс в условия на новосъздаваща се, неукрепна-
ла и с недостиг на финансови средства комитет-
ска организация, през лятото и есента на 1872
г. не само не е полезно, но е и вредно за бъдеще-
то на ВРО. Нещо повече – чужд на идолопоклон-
ството, Стоянов счита това за значителна
грешка на Апостола.

Без да допускаме омаловажаване или подце-
няване труда на проф. Павлов, който не отрича
изобщо допускането на слабости и грешки и от
страна на Апостола, трябва да посочим, че
отличният стил на изложение върху фона на
широката панорамна картина на регионални и
национални процеси, силната фактологична
уплътненост в изложението, в книгата бледнеят
пред ревностната защита на всичко, сторено от
Левски. Или пък се стига до омаловажаване на
замисли и действия, които биха хвърлили петно
върху идеализирания образ на Апостола – напр.
замислите да бъде ликвидиран Христо Георгиев
в сътрудничество с Христо Иванов-Големия,
личният краен критицизъм към Г. С. Раковски. В
книгата на проф. Стоянов мотивирано се защи-
тава, че тезата за „чиста и свята република“, про-
карана в Каравеловия в. „Свобода“ (февруари
1871 г. в дописка, приписвана на Левски), е
конюнктурно-манипулирана от Н. Кондарев и че
в нея става дума за „свобода и всекиму своето“.
Макар и да стои на същото мнение, по отноше-
ние на принципа за републиката, проф. Павлов
не приема тезата на своя бивш учител, че
стилово-езиковият анализ на съдържанието на
текста в дописката говори повече за авторство,
а не за редакторство на този документ от
страна на Л. Каравелов. Затова и публикува
дописката изцяло в книгата си към раздел
„Документи“, което не следва да квалифицираме
като значима грешка, ако не фигурираше
заглавие „Дописка...“. Само че аргументите на
Стоянов не са оборени ни най-малко.

Сериозен дисонанс съществува между два-
мата професори и по отношение оценяването
на съвместното живеене на В. Левски и Хр.
Ботев в крайбукурещката вятърна мелница през
декември 1868 г. Проф.Стоянов намира, че
такова съжителство най-вероятно не е имало,
че то е по-късно митотворчество, излязло изпод
перото на Захари Стоянов (с. 38 – 44), който
приема на доверие устни разкази на Киро
Тулешков, постоянно неможещ да намери уж
опазени от него писма на Ботев. В дух на
странична интервенция по казуса, бих допълнил
това, че търновецът К. Тулешков, който по
нареждане на Букурещкия БРЦК се заселва в
Болград като директор на Болградската
печатница към гимназията и започва издаването

на в. „Български глас“, е първият, дръзнал да
подготвя биография за убития свой близък Хр.
Ботев още през есента на 1876 г., като за издава-
нето на брошура по този повод търси спомоще-
ствователи... Такива обаче не се намират и
подготвената от него биография не вижда бял
свят. Тулешков предава запомнени от него
„наизуст“ писма от живия Ботев и ги разказва
на З. Стоянов, който с емоционално обагреното
си перо ги представя като чиста реалност и...
така се ражда митът за съвместното съжител-
ство на Ботев и Левски. Тулешков, за разлика от
З. Стоянов, умира късно (в 1904 г.), без да открие
Ботеви писма в архива си и да вземе отношение
по вълнуващите обществеността проблем за
близостта между Ботев и Левски.

Бие на очи различният методологичен подход
на двамата автори при осветляване на различни
въпроси около биографията на В. Левски. Павлов
е по-склонен към идеализация на нашия
национален герой № 1. За Стоянов величието
на В. Левски следва да виждаме не в „ориги-
нална“ гениалност при загърбване на четниче-
ската тактика от времето на Г. С. Раковски, а в
способността му да адаптира, не без грешки и
проблеми, немалка част из опита на европей-
ското революционно движение към специфич-
ната наша действителност. Като революционер,
кръвно свързан с народа в Българско, В. Левски

Васил Левски. Букурещ, 1872 г.



Ф О Р У М, бр. 3, 2018 г.4

стои по-далеч от емигрантските конфликти и
противоречия. Но и той не е застрахован от
влиянието на вътрешни и външни фактори. И
не е застрахован и от желание да види в най-
близка историческа перспектива резултати от
създадената вече революционна организация.

„Хората не са ангели“ – бе заглавието на едно
популярно навремето произведение на извес-
тен украински писател (Иван Стаднюк – 1920 –
1994 г.). Тази аксиома би следвало да прилагаме
и в оценката на историческите реалности.
Същността на историознанието като наука, като
историология, повелява това. Достатъчно е
обаче да възприемем това знание като словесно
изкуство, можещо да възпитава новите поколе-
ния в добродетели и в отвращение от пороците,
и тогава не ще е нужно да се взираме в тъканта
на процесите от миналото. Идеализацията и
заклеймяването са двата полюса на подобен
подход. Ако искаме историята да бъде наш
учител и освободител от грешките на отишлите
си вече дейци, ако желаем да тържествува
историческият обективизъм, тогава следва да
си спомним, че първото значение на древно-
гръцкото понятие …jtwri£ е… изследване. Само
тогава бихме могли да преживяваме душевното
състояние на интересуващите ни исторически
личности, като в същото време не се „сливаме”
с тях напълно. Това е методът на „verstehen”-a
(„на разбирането“), на който ни учи големият
германски философ Вилхелм Дилтай (1833 –
1911) още в края на XIX в.

„Какво е наука? А какво е изкуство?“ – бе задал
навремето въпроса големият български учен
със световен принос в науката акад. Румен
Цанев (1922 – 2007) – представител на молеку-
лярната биология. Отговорът му бе: „Едното е
мисъл, а другото – чувство. Едното е истина за
тази Вселена, а другото истина… в душата
родена“.

Нека редом с любовта и уважението си към
най-бележития български борец за национално
освобождение, отворим душите си чрез ключове-
те на науката към истините за онази епоха, в
която прорастваха кълновете на близкото, но не
толкова ясно тогава българско Освобождение!

Проф. дин Калчо КАЛЧЕВ

смъртта си. Повече се шуми по темата напр. за
гроба на обесения пръв наш национален герой,
докато за идеалите и заветите му „да бъдем равни
с другите европейски народи, зависи от нашите
собствени задружни сили” – за това по-добре е по-
малко да се говори. Зер „не му е сега времето”...
Тази година сред изследователите на делото и
идеите на Левски засияха по-ярко откогато и да
било блясъците на разноезичие и противоречие. В
тази връзка статията акцентува върху различия
в нюансите на гледните точки на двама универси-
тетски учени от В. Търново, поставящи различни
по обхват тематични акценти в изследванията
си за Апостола.

180 YEARS SINCE THE BIRTH OF
VASIL LEVSKI
Prof. Kalcho KALCHEV
Resume
In the context of the increasing national sense of

idolizing the act of Vasil Levski, it became clear that
people perceive more and more the worship of icons not
the realization of the ideals he leaves after his death.
There are more rumors on the subject, for example,
concerning the grave of our first hanged national hero
while for his ideals and covenants „to be equal to other
European nations depends on our own united forces” -
so it’s better to talk less. „It is not the time now”, is that
so?... This year, among the investigators of the act and
the ideas of Levski, the shimmer of diversity and con-
tradiction brightened more than ever. In this regard, the
article focuses on differences in the nuances of the views
of two university scientists from Veliko Tarnovo, plac-
ing different thematic accents in their research on the
Apostle.

180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВАСИЛИЯ ЛЕВСКОГО
Проф. Калчо КАЛЧЕВ
Резюме
На фоне все больше и больше растущее нацио-

нальное чувство восхищения за то, что сделал
Василий Левский, ясно стало, что люди восприни-
мают больше его иконопочитание, а не реализацию
идеалов, которые он оставил после своей смерти.
Например, больше шумно представят тему для
могилы нашего первого повешенного  национального
героя, а его идеалы и заветы «чтобы быть наравне
с другими европейскими странами зависит от
наших собственных объединенных сил»  - лучше
говориться меньше. Стоя по-прежнему, «сейчас не
время для этого» ... В этом году среди исследова-
телей, занимающиеся с работой и идеями Левского
засветили ярче чем когда-либо раздоры между
разноязычий и противоречий. В этом контексте в
статье акцент на различиях в нюансах взглядов
двух университетских учёнов из Велико Тырново,
которые поставят разные по масштабам тема-
тических акцентов в своих исследованиях для
Апостола.

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
проф. Калчо КАЛЧЕВ
Резюме
Върху фона на все по-радващото национализма

чувство на преклонение към стореното от Васил
Левски стана ясно, че народът възприема повече
иконопочитателството, а не толкова осъществя-
ването на идеалите, които той оставя след
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Сложна съдба изживяват българите в Бесарабия, където
повече от двеста години назад се формира българска диаспора,
която включва повече от 80 задунайски колонии. След Първата
световна война (1918) до лятото на 1940 г. този край е включен
в състава на Румъния. Появяват се стари и нови проблеми –
липса на земя, нова национална ориентация, безработица,
световна криза... В тази ситуация през 1925 – 1926 г. тукашните
българи възприемат агитацията за преселване в Латинска
Америка. Още повече, че тя изглежда доста привлекателна:
земя, работа, сигурност, обезпеченост, граничеща, дори с
фантазията – „хлябът растял по дърветата“. Практически няма
бесарабско българско село, което да не се повлиява от призива
за преселване. По някои данни по това време само за Бразилия
заминават до 10 хиляди бесарабски българи.

За съществуването на тези сънародници съм чувал още от
ученическите си години. При политическото затопляне по
времето на Никита Хрушчов идваха гости от Бразилия и в
родното ми село Чийшия (сега Городне, Болградско, Украйна).
И сега ми са пред очите група екзотично облечени за нас хора,
които няколко седмици пресичаха нашата улица и ние, децата,
ги проследявахме. По линия на ученическия исторически
кръжок събирахме материал за музея за нашите преселници, а
те не били малко – повече от сто семейства. Вече като научен
сътрудник имах възможност да задълбоча своята информация
за българите в Бразилия. Изкарах голям късмет, че Държавната
агенция на българите в чужбина ми привлече за подготовката
на български вариант на един от трите тома на книгата на
бразилския публицист Жоржо Косиков „Имиграция в Бразилия.
Бесарабските българи и гагаузи“ (2014). Освен като научен
консултант на превода, написах предговор към нея. По това
време с помощта и чрез преводачката на този том Мая
Даскалова (София) придобих връзки с ръководствата на
Асоциацията на българския народ в Бразилия, с редица
сънародници и изследователи от Сан Паулу. С това напълно
загорях с желание да ги посетя.

След решаването на финансовия въпрос, аз, преводачката
Мая Даскалова и съпругата ми Мария Червенкова предприехме
пътуване в Бразилия, което се осъществи от 3 до 19 юни през
2017 г. Поставихме си основна   цел – събиране на материал за
историята на бесарабските българи, запознаване с живота на
техните наследници днес. Организатор от бразилската страна
беше Асоциацията на българския народ в Бразилия
(председател Ана Мария Барбоза).

Преди всичко се проведоха няколко срещи с активистите и
ръководството на посочената Асоциация. Много емоционална
стана срещата ни в просторната къща на Соня Димов, която е
била дългогодишен ръководител на българската организация.
Основно бяха възрастни жени. Имаше наследници на фамилии
от различни бесарабски населени пунктове. Това са първо и
второ поколение, родени в Бразилия. Много от тях бяха
интервюирани, отговорите на които бяха записани на видео,
също се представиха  семейни документи, писма, вещи, които
могат да бъдат използвани за научна работа. Спомените
разкриват през какви мъки и тежки ситуации преминават
преселниците: крайни лоши битови условия, болести, смърт.
Голямо вълнение предизвикват снимките от далечното минало,
запазени с голяма любов. Вече практически не говорят на
български, макар че утвърждават, че когато са тръгнали на
училище, са знаели само български. Отговорих на многобройни 
въпроси, консултирах тези, които работят над своите родословни

ÏÐÈ
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ÁÚËÃÀÐÈ Â
ÁÐÀÇÈËÈß

Проф. дин Николай
ЧЕРВЕНКОВ

Проф. дин Николай Червен-
ков е роден на 2 януари 1948
г. в с. Чийшия, Болградски ра-
йон, Одеска област, Украйна,
в семейство на потомци на
български преселници. През
1972 г. завършва Историче-
ския факултет на Одеския
национален университет
“Илия Мечников”. Получава
научна степен доктор по
история (1982) с дисертация

на тема “Българската емиграция в Румъния и
националноосвободително движение в Бълга-
рия”, след това става доктор на историческите
науки (2003) с дисертация на тема “Формиране
идеи на българската държавност”. Има научно
звание старши научен сътрудник. От 1972 до
2004 г. работи в Академията на науките в
Молдова. Той е първия ректор (2004 – 2010) на
Тараклийския държавен университет “Григорий
Цамблак”, където е избран за професор. Автор и
съавтор на  повече от 150 статии, студии, книги,
учебници. Научен редактор на поредица книги и
сборници. Научен ръководител на международ-
ни проекти и конференции. Носител е на орден
“Св.св. Кирил и Методий” (2018).
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дървета.
Участниците споделиха  за своята дейност, която

основно се свежда към културни прояви. Обсъден
бе  проблемът с неделното училище. Бяха изразени
пожелания за установяване на връзки с Молдова и
Украйна, с България.  Изказаха голямо задоволство
и благодарност   на Агенцията   за българите в чуж-
бина, че предприе издаването на български език
посочената книга на Ж. Косиков.

На Асоциацията бяха връчени материали, осигу-
рени от Държавната агенция на българите, книги от
Научното дружество.  В моето изказване  се спрях и
на  съвременното състояние на  бесарабските бъл-
гари в Молдова и Украйна, разказах за проявите в
България и в Молдова, посветени на два юбилеи –
180-годишнина на Васил Левски и 140-годишнина от
Освобождението на България. Както тук, така и при
другите срещи, много са интересуват за съдбата на
селата, откъдето се преселват техни предци. Приятно
бях изненадан, че Асоциацията ме награди със спе-
циален плакет за принос в изследването на проблеми,
посветени на бесарабските българи в Бразилия.

Посетихме традиционния празник на имигрантите,
който се състоя на 4-5 и 10-11 юни. Това грандиозно
по мащаб мероприятие се провежда за 27 път в
Музея на имиграцията, в сградите, в които на времето
беше пансион на имигрантите. Повече от 50 народ-
ности бяха представени със свои павилиони с на-
ционална храна и изделия на занаятчии. Българите
бяха  представени от бесарабските българи.  Тук
също имахме възможност да се запознаем с редица
бесарабски българи.

Предостави се възможност да посетим в Сан-
Паулу   документалния архив на имиграцията. Спе-
циално за нас бяха издирени редица важни докумен-
ти. Подариха ни екземпляри от тяхното периодично
издание „Корени“, в което има материали и за беса-
рабските преселници. Директорът изказа готовност
за сътрудничество, помощ в издирване на материа-
ли. Специална среща имахме и в музея, където наред
с откритите експозиции, се запознахме и с фондовите

му. Бяха ни подготвили копия на някои документи,
както и записи на спомени от бесарабските българи.

Важно е, че имахме възможност да се запознаем 
с редица изследователи на преселниците от
Бесарабия. Преди всичко с г-н Жоржо Косиков,
адвокат, съдия, университетски преподавател. Като
пенсионер, подготвя и публикува  трилогия „Имигра-
цията в Бразилия. Бесарабските българи и гагаузи в
Бразилия“, една от книгите, за която говорихме. По
принцип авторът прави социологическо изследване,
като налага метода на животоописанието. Той
анкетира бесарабски семейства като използва устно,
така и писмено анкетиране. Важно е, че разказите
се допълват с документални материали – архивни и
семейни, от времето на подготовката на преселването
до живота на техните наследниците днес. Но книгите
включват не само животоописание. Въз основа на
тях, а също така като използва допълнителни извори
и литература, авторът за първи път обобщено
представя различни аспекти от историята на
българите в Бразилия. Успяхме с автора да обсъдим
и някои от проблемите, такива като за броя на
преселниците. Той счита например, че приетата в
литературата  цифра 10 хиляди не съответства на
действителността. Тя е била значително по-голяма.

Също този изследовател, заедно с Розали
Стоянов, която практически всеки ден се грижеше
за нас, организира много вълнуващо посещение на
остров Аншиета, близо до гр. Убатуба, където през
1926 г. властите изолират на неговата територия 2000
бесарабски  имигранти от пансиона Сан-Паулу. Те се
вдигнали на бунт, защото не се изпълнявали
обещанията. Тук от болести за няколко месеца умират
151 човека, от които 140 деца. Ние посетихме
гробищата, където благодарение на Ж. Косиков и
негови помощници е възстановен скромен паметник
в тяхна памет. В административната сграда на
острова  е открита стая-музей също в памет на тази
трагедия. Централно място заема таблото със
списъка на починалите на острова. В музея и на

Проф. дин Николай Червенков
(в средата) връчва плакат
с деятели на Българското
възраждане на Асоциацията
на българския народ в
Бразилия с председател
Ана Мария Барбоза и на един
от създателите на
организацията Нелсон
Греков. Фото: Мария
ЧЕРВЕНКОВА
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гробищата благодарих най-искрено за паметта към
нашите сънародници. Ж. Косиков ни подари току-що
излязла негова книга за посочената трагедия на
острова. По негово предложение в календара на
официалните събития, отбелязвани в окръг Убатуба,
18 април се чества като Ден на бесарабските българи
и гагаузи, в памет на жертвите, намерили смъртта си
на остров Аншиета. Също получихме извадки от
различни списания за това събитие.

Състоя се среща с известна бразилска изследо-
вателка на имиграцията в Бразилия проф.  Соня
Мария Дефрейтос, която проучва устни извори от
имигранти от различни национални общности. При
това е правила опит за проучване на българите, като
е записала спомени от тях, които се съхраняват в
Музея на имиграцията. На нас представи текстов ва-
риант на записа.  Подари ни своята книга и изследо-
вателката Нейда Преси.  В нея тя описва историята
на бесарабско семейство Волкови от Чумлекиой (село
Ровное, Тарутински район, Одеска област). Придо-
бихме и книгата на Салви Греков. Това е португалско-
български (диалектен вариант) речник, написан на
латиница.  Обем  280 страници. В  Сан-Паулу  стана
една интересна среща с внука на известен български
деятел Александър Цанков – Едуардо Гелеш.
Запознахме се също с  внучка на един българин,
който е от България. Той е оставил няколко тетрадки
със спомени за България от края на ХIХ в. От извадки
от тях се вижда, че това е ценен извор.

Имахме отделни срещи, например с Катя
Карастан, която донесе поздравления от баща ѝ,
който е на 99 години, със здрав ум  и добре пишещ
на български. Родът му е  от посоченото село
Чимлекиой . Имат интересни снимки от България от
края на 19 век, правени в София от техен роднина.
Предстои да открием хората, които са в тях. Подариха
ми и малка картина, рисувана от него още през 1945
г. Радвам се, че придобихме от различни семейства
три колекции писма с роднина в Бесарабия. В тях
има много интересна информация. За първи път

откриваме от писмата, представени от Нелсон Греков,
че някои от първите, които идват на гости в Молдов-
ската и Украинската ССР, не ги пускат обратно, а ги
отправят в далечните региони на СССР. Благодарни
сме, че получихме и други материали: копие на
различни лични документи, включително паспорти,
справки, фото и т.н.

На всичките срещи се подчертаваше големия
принос на сънародниците в развитието на различни
отрасли на държавата, също в образованието и
културата. Запознахме се  с творчеството на  двама
художници с бесарабско потекло – Антонио Петиков
(Петков, родът му от Кортен, известен съвременен
художник в Бразилия) и Кристина Косиков, която
подари свои две картини за Молдова и България.

Посетихме православен храм „Свети Троица“,
където се намира епархията на Руската Православна
църква в Южна Америка, която не е подчинена на
Московския митрополит. Тук има енория и от бесараб-
ските българи. Навремето от тях е имало и ктитори.
Говорейки за нейното създаване през 1930 г., Жулио
(Юлиан) Димов споделя: „Това бе голямо събитие за
всички и мога да кажа, че 90 процента от присъства-
щите бяхме българи, а не руснаци“. Интересно ми
беше да се запозная с архиерея Анатолий Петренко,
корените на когото идват от моя град Кишинев.

Имахме важни и интересни срещи в Рио де
Женейро. Преди всичко с Мишел Косиков, брат на
Жорж Косиков, голям общественик и предприемач,
който е на 87 години. Той ни осигури няколко дни
престой в неговия дом. Това е един доста преуспял
българин. Навремето имал възможност да основе
дори университет в Сан-Паулу. От него получих ши-
рока представа за мястото на бесарабските българи
в различни насоки на развитието на Бразилия.

Наред с конкретните изследователски изисквания
имахме възможност да се запознаем и със страната,
като гостувахме в редица градове, посетихме све-
товноизвестни места, паметници, музеи и т.н. Доста
съм благодарен на преводачката Мая Даскалова,

Среща на българите от
Молдова в Асоциацията на
българите от Бразилия, с
баница. Фото: Мария
ЧЕРВЕНКОВА
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която квалифицирано превеждаше, организираше с
бразилските колеги посещенията. Записи, фото и
видео снимки осъществяваше Мария Червенкова.

Запознанството с бесарабските българи в
Бразилия  показа, че благодарение на присъщата им
интелигентност и трудолюбие тези заселници  успяват
да намерят своето място в обществото, да осигурят 
добро образование на децата си, твърдо убедени,
че само по този начин ще постигнат необходима
професионална реализация и висок социален статус.
За съжаление, вече от второ и нататък поколения те
губят родния си език, но поддържат своето българско
потекло. Много от тях си търсят корените в Молдова
и Украйна.

Надявам се, че придобитото впечатление и събра-
ните извори и литература ще позволят да се направи
преглед по някои аспекти за историята на бесараб-
ските българи в Бразилия. Сега можем да кажем само
някои предварителни изводи. Прави впечатление, че
наследниците им нямат обща представа за причините
за преселването. Посочват се доста много: липса на
земя, румънизация, нежелание на мъжете да отиват
в румънска казарма, доста ярки и привлекателни
обещания и т.н. Дори се изказват измислици,
например, че бягали от комунистите, макар че тогава
Бесарабия е в Румъния. Преселниците задължително
трябвало да имат с тях деца. Например, в един от
списъците на 77 семейства в един от корабите
половината имат до пет човека от детска възраст.
Доста семейства, които имат по едно или две деца,
взимат със себе си племенници, други роднини, за
да отговарят на изискванията. Позволяваме си да
констатираме, че голям процент на главите на семей-
ства съставят бивши участници от Първата световна
война в състава на руската армия. Виждаме, че
първоначално много от преселниците желаели да се
върнат. Затова трябвало средства. И много семейства
взимали решение да изпратят един-двама човека, а
останалите да спестят пари и по-късно да ги
последват. Обаче вторите така и не заминават. И тава
не е свързано с финансови причини, а вече хората
са се адаптирали, видели са перспектива за децата
си. Надявам се да проуча тези и други аспекти. Вече
сега изнесох на научна конференция в Кишинев
съобщение на тема: „Бесарабските българи в
Бразилия: състояние на проучването“.

Много съм благодарен на съдбата за това
посещение в Бразилия. Надявам се, придобитите от
там извори и литература за бесарабските българи в
Бразилия ще ми позволят да разкрия някои нови
аспекти от тяхната съдба. Нашата група с удо-
волствие ще проведе срещи, за да сподели своите
впечатления, като покаже фото и видео материали.

Проф. дин Николай ЧЕРВЕНКОВ

ПРИ БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В БРАЗИЛИЯ
Проф. дин Николай ЧЕРВЕНКОВ
Резюме

Сложна съдба изживяват българите в Бесара-
бия, където повече от двеста години назад се
формира българска диаспора. След Първата
световна война този край е включен в състава на
Румъния. В тежката ситуация – нова национална
ориентация, безработица, световна криза, през
1925 г. тукашните българи възприемат агита-
цията за преселване в Латинска Америка, която
предлага земя, работа, сигурност, обезпеченост.
По някои данни заминават 10 хиляди бесарабски
българи. Статията разкрива нови аспекти от
тяхната съдба и живота на потомците им.
Авторът споделя сведения и лични впечатления
от експедицията до Бразилия, осъществена през
юни 2017 г.

AT THE BESSARABIAN BULGARIANS
IN BRAZIL
Ph.D. in history Nikolay CHERVENKOV
Resume

A complex fate is experienced by the Bulgarians in
Bessarabia where more than two hundred years ago the
Bulgarian Diaspora was formed. After World War I, this
region was giving to Romania. In a tough situation –
new national orientation, unemployment, world crisis, in
1925 local Bulgarians perceived the propaganda for re-
settlement in Latin America that offers to them land,
work, safety, security. According to some data, 10,000
Bessarabian Bulgarians leave this land. The article re-
veals new aspects of their fate and the life of their de-
scendants. The author shares information and personal
impressions from the expedition to Brazil in June 2017.

У БЕССАРАБСКИХ БОЛГАР В БРАЗИЛИИ
проф. д.и.н. Николай Червенков
Резюме

У болгар в Бессарабии была сложная судьба ,
где более двухсот лет назад образовалась
болгарская диаспора. После Первой мировой войны
этот регион был включен в территорию Румынии.
В тяжелую  ситуацию - новая национальная
ориентация, безработица, мировой кризис - в 1925
году местные болгары воспринимают агитацию
за переселение в Латинской Америке, которая
предлагает им землю, труд, безопасность,
обеспечение. Некоторые данные раскрывают, что
уезжали 10000 бессарабские болгары. В статье
раскрываются новые аспекты их судьбы и жизни
их потомков. Автор предлагает информацию и
личные впечатления от экспедиции в Бразилию,
которая произошла в июне 2017 года.
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ВРЪЗКИТЕ НА
ЛЕВСКИ С
БЪЛГАРИТЕ
ОТ МОЛДОВА
И УКРАЙНА

Левски напълно се отдава на разпространяването на
революционното дело за българското освободително движение
в отечеството си. Обаче това не означава, че той отрича
възможностите на българската емиграция в този процес. Още
повече, той прави всичко необходимо за по-активното ѝ
въвличане в него. Апостолът е на мнение, че тези българи имат
възможност и трябва да помагат на вътрешния български
революционен комитет с материални средства, с въоръжение,
с изработване на програмни материали, уреждане на
дипломатически проблеми със съответните държави и т.н. Това
идва от неговото добро запознаване с положението и
възможностите на българската емиграция в Сърбия, Румъния,
южните региони на Русия (сега Молдова и Украйна).

Тук искам само да маркирам основните насоки на връзките
на Левски с бесарабските българи и с българите от Одеса, като
имаме предвид, че той, за разлика от други видни възрожденски
дейци като Георги Раковски и Христо Ботев, не е живял сред
тези сънародници.

Преди всичко трябва да констатираме, че по времето на
Левски съществуват трайни връзки на бесарабските българи с
българските земи. Преди всичко те поддържат роднински
отношения, като се знае, че в Бесарабия живее още първото и
второ поколение на българи от български земи. Болград, Комрат,
Кишинев, Одеса и други южни градове на тогавашната Русия
са били известни като бележити центрове на българската
култура. Доста българи от тук пряко участват в национално-
освободителното движение на българския народ, а патриоти от
българските земи на свой ред намират подслон в Бесарабия, в
южноукраинските предели на Русия.

Може да се предположи, че Левски още отрано знаел за
българите извън българските земи, имайки предвид, че тогава
много се е говорило за бесарабските българи – само тридесет
години са минали от последното масово изселване и особено
във връзка с опита за ново преселване през 1861 г., разкрити-
кувано в известната брошура на Г. Раковски.

Левски, който тогава с голямо внимание следи дейността на
родоначалника на революционното крило в българското
национално-освободително движение Георги Раковски, със
сигурност не може да не знае за този проблем. Известно е, че
той през есента на 1866 г. посещава столицата на тогавашното
Молдовско княжество – град Яш, за да се срещне с него. По
това време, а по-точно от 1856 до 1878 г., югозападната част на
Бесарабия, където се намират около половината бесарабски
български колонии, с център в Болград, влиза в границите на
това княжество. Другите български колонии от Бесарабия с
център в Комрат, остават в Русия.

Трайните връзки на Левски с бесарабските българи по-скоро
започват от Михаил Греков, който е роден в бесарабското село
Дермендере през 1849 г. С родителите си той по-късно – през
1861 г. – се преселва в Таврия. Учейки в Николаевския пансион,
той го напуска през 1867 г., за да се включи в четническото
движение и успява да участва в четата на Никола Войводов и
Цв. Павлович. След това Греков е във Втората българска легия
в Белград, където и става запознанството му с бъдещия
Апостол. „С Васил Иванов Левски – Дякона, аз се запознах за
пръв път в Легиона и му станах ближен…, ние спяхми в една
стая и бяхми все заедно“ – после ще напише М. Греков в своите
обширни и широко цитирани спомени под наслов „Как ние
освобождавахме България“. Особено помага Греков на Левски
по време на известното му боледуване в Белград. „В най-усилни

19 февруари 2017 г. Пред Паметника на
Васил Левски в град Балчик – двете
братчета Галин (2 клас) и Станислав
(подг.група) Иванови от ОУ “Антим I” –
град Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА

Проф. дин Николай
ЧЕРВЕНКОВ
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за Левски дни Ловчалията и аз ходехми зиме край
Дунава, разкопавахме блатата и ловяхме жаби за
налагане стомаха му“ – отбелязва същият.

Важно е, че Греков е един от тези, с когото Левски
тогава обсъжда бъдещата тактика и стратегия на
българското национално-освободително движение,
факт, който се подчертава от всички изследователи.
„– Сега, братя мои – се обръщал Левски към свои
другари, сред които е Греков, – трябва да се помисли
какво да се прави! Народът не е подготвен… Но той,
робът, не е виноват, никой се не е погрижел да го
приготви, та по тая причина той не знай що да чине“.
Известно, че Греков предложил на първо място да
се работи за просветата на народа, като се отварят
училища. „Да се просвещава народът не е лошо
нещо – отговорил Левски, – но това е най-дългият
път, по който може се постигне свободата…“ Предим-
ствата, които Греков изтъква, нямали значение за
Левски. „Аз мисля – продължава той – другояче; не
би било зле, ако заедно с просвещението събуждаме
народа, като образуваме един вид тайни общества,
които имат друго назначение, друга мисия…“

Също по времето на Втората легия Левски се
запознава с бъдещия свой помощник Ангел Кънчев,
който пристига от Бесарабия, където бил следвал
повече от една година в известното Болградско
училище. М. Греков утвърждава, че в Легията има и
други възпитаници на това учебно заведение. Така
Левски има възможност да научи за него. Български-
ят революционер чете за него от българските вестници
и най-много от Каравеловските “Свобода” и “Незави-
симост”, които доста много пишат за него и за раз-
пространяването на които, както е известно, се грижи
и Васил Левски. За бесарабските българи Левски
сигурно много е разбрал от Христо Ботев, който е

бил пристигнал от българското село Задунаевка.
Съществува мнение, че Левски е идвал и в

центъра на бесарабските българи – Болград. За това
пише известният публицист Димитър Минчев, а също
и Соня Краева-Кикименова, която оставя непублику-
ван труд за Петър Фитов – един от най-активните
дейци на Болградския български революционен
комитет. Обаче за това не се привеждат конкретни
потвърждения. Например, вторият автор като говори
за създаване в града на комитет отбелязва, че това
е станало „по всяка вероятност в присъствието на В.
Левски“. Такова едно пътуване не е представлявало
тогава голям проблем, тъй като този град, както вече
отбелязахме, тогава се намира в пределите на
Румъния. Но конкретни факти за подобно посещение
няма. И ако е идвал, целта му, разбира се, е била
преди всичко да се запознае на място с местния
български революционен комитет – един от най-
старите клонове на Българския революционен
централен комитет (БРЦК) в емиграцията. Засега със
сигурност можем да говорим само, че той добре е
бил информиран за дейността му. Левски лично
познава Петър Фитов, изтъкнат член на комитета,
дългогодишен негов секретар, а също и Хаджи Иван
Иванов, учител на Болградското училище, който
представя Болградския комитет на Общото събрание
в Букурещ през 1872 г.

Трайни са революционните и приятелски връзки
на Левски с друг изтъкнат родолюбец от Бесарабия
– Олимпий Панов, известно време секретар на БРЦК.
К. Тулешков подробно разказва за първата им среща
в навечерието на посоченото Общо събрание в Буку-
рещ. Освен че са се срещали, те водят и преписка.
Например, на 6 август 1872 г. Левски получава писмо
от него. „Братленце Панов“ нарича Левски своя беса-

Литературен клуб “Йордан Кръчмаров” – град Балчик
пред паметника на Васил Левски в град Твърдица, Р Молдова,
през септември 2014 г.. Фото: Б.Т.
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рабски другар, който редовно изпълнява различни
негови поръчки. В едно от писмата до Л. Каравелов
той дописва за О. Панов: „Дрехите си получих и пре-
несоха се. Портретите ми ги изпратете чрез Д. Хр.
Попов“. В едно от писмата към Л.Каравелов моли го
да задължи О. Панов да купува оръжие. Изобщо апо-
столът високо цени неговата всеотдайност, готовност
и умение да работи в организацията. Дори се надява
да го включи във вътрешната работа. „Попов ще
може ли да дойде, явете ми!“ – запитва Левски в
писмото от 3 август 1872 г. – към Л. Каравелов.

През 1872 г. Левски пак има срещи с Михаил
Греков. След разтурването на Втората легия той про-
дължава да следва в Николаев. След завършването
заминава в България, като работи учител в Сливен.
Там той е активен член на местния революционен
комитет. На едно от идванията си Левски има беседа
с Греков. Когато представителят на комитета Сава
Райнов го представя на Левски, последният забеляз-
ва: „За тебе Михаил…, за мене Стоян Чакъров, тъй си
го ние в Белград зовяхми, когато заедно бяхме в
редовете на Легиона…“. В продължение на разговора
Греков намерил „доста промени в него; в течение на
четири години, в които не бях го виждал, той се бе до-
ста изменил, напълнял – възмъжал беше, лицето му
наедряло и сега Левски беше пълен, развит мъж…“.

На тази среща Греков иска позволение от Левски
да му представи другаря си Атанас Узунов, роден в
Одрин, но заедно с Михаил завършил Николаевската
гимназия и от 1872 г. също е учителствувал в Сливен,
на който Греков успял да предаде възторженото си
преклонение пред необикновената личност на
бъдещия Апостол на свободата. След половина час
последният е бил доведен. Тези двама младежи
правят голямо впечатление на Левски. Като изказва
недоволството си от дейността на Сливенския
комитет, Левски се обръща към тях: „Вие сте видели
повече, имате по-голяма опитност, имате наука, не
липсва ви решителност и аз на вас възлагам надеж-
дата си…“. Както е известно, по-късно Ат. Узунов
ръководи революционната дейност в Сливенско,
Старозагорско и Търновско. Той става организатор
на една смела акция – сформира малка чета от из-
питани бойци за освобождението на Левски. Гибелта
на Левски – страшен шок за младия революционер
– несломила волята му. Готов за пълна саможертва,
верен на девиза „не щадя живота си“, младият човек
приема направеното му предложение за нова
рискована акция – лично да премахне Хаджи Ставри.

В Сливенския революционен комитет работи още
един възпитаник на Николаевския пансион – Сава
Геренов. Той също е учител в Сливен от 1872 г. и е
арестуван и заточен в Мала Азия след две години.
Тази тройка от млади, образовани учители се захваща
с голяма патриотична дейност. Именно такива
личности очаква да работят в революционните
комитети Левски. Обаче в организацията личности с
такива възможности крайно не достигат, за което
Апостолът много съжалява.

Васил Левски добре познава дейността на Одес-

кото българско настоятелство и свързва с него големи
надежди, преди всичко за материално осигуряване
на революционната подготовка. В общуването с
одеските българи, а пряко и чрез воеводата Филип
Тотю, чрез българина в руската армия Иван Кишелски
той развива концепцията си за външнополитическата
ориентация на българското национално-освободи-
телно движение. Отхвърля предложенията от Одеса
за разговор с руския император. Той отбелязва, че
българите са готови да приемат помощ отвсякъде в
името на революцията и на демократичната републи-
ка. Апостолът приветства одесчаните за готовността
им да се поставят под ръководството на вътрешната
революционна организация.

За това свидетелства и писмото на Левски от 6
октомври 1871 г.

Относно получателя на цитираното писмо в исто-
риографията има различни мнения. Мисля, че са
прави тези, които потвърждават, че то е адресирано
не до Хр. Георгиев, а до Н. Тошков от гр. Одеса. Не
е могъл Левски да изпрати такова писмо до Георгиев,
на човек, който по принцип е бил против дейността
на революционната организация. Както Каравелов
през 1869 г., така и В. Левски през 1871 г. спечелва
Н. М. Тошков и последният подкрепя БРЦК. От Одеса
ръководителят на Българското настоятелство сам ку-
пува пушки, които дава на Филип Тотю да ги предаде
на организацията. Затова било би логично писмото,
в което има покана за участие в общото събрание на
БРЦК през 1872 г., да бъде адресирано не до
Георгиев, а до Тошков. Също е логично Левски да
развива своята концепция за външнополитическата
ориентация пред него, като се има предвид, че
Тошков пряко е ангажиран с руската политика.

Към когото да ни се отнася писмото, тук отчетливо
се маркират възгледите на Левски за мястото на бъл-
гарската емиграция, включително в Русия. Настоява
пред адресата да даде своята материална подкрепа
за освободителната борба на българския народ, като
почва писмото си с думите: „… Настоящето ни може
да ви се види доста смело, длъжност ни е, тряб(в)а
да я изпълними“. Отбелязва, че „… днешний век е
век на свободата и равноправността на сичките народ-
ности“ и българите търсят случай да разкъсат „робските
вериги“ и повдигнат „несъборим храм на правата
свобода“, подчертава, че народното освобождение е
„дело българско“ и че „времето за помаганието е сега;
подир захващанията на въстанието общо не ще да
имаме нужда от ничия помощ; вратата за родолюбците
ще се затварят. Останалите и закъснелите не ще бъдат
вече наши приятели (на отечеството)…“. Такъв призив
е много актуален, защото често заможни хора в
емиграцията заявяват, че ще помогнат, когато ще се
започне конкретната работа.

По всичко изглежда, че Настоятелството, по-скоро
Н. Тошков, който е най-лоялен към революционерите
и воеводата Ф. Тотю мисли за съвместни действия с
вътрешната организация. С това можем да си
обясним молбата на Ф. Тотю към Д. Попов в Турну-
Мъгурели да бъде изпратен „един человек от Левски“.
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С голяма скръб посрещат българите от Одеса изве-
стието за гибелта на Васил Левски. За това свидетел-
стват двете писма на студента Илия Луканов, изпра-
тени в отечеството. И най-голямото негодувание в тях
е срещу предателството: „И кое е било туй животно,
което е дръзнало да го издаде…“. Този трябва да бъде
наказан: „А колкото за неговия предател животно-поп,
аз мисля, че е получил достойната награда! Ако ли не
е още, то той няма да се лиши от нея“.

„България успяла да роди много подобни енергич-
ни дейци… Не се мина много и ето че са появи на
сцената храбрият, неустрашимият и енергичният
български организатор Дяконът Васил Левски…,
който се стараеше от сичкото си сърце и душа да
организира българския народ и с това да произведе
една всеобща революция в България… Левски успя
да устрои навред частни революционни комитети,
както по градищата, така и по селата…“. Така вестник
„Български глас“, издаван от Киро Тулешков в
Болград, характеризира всеотдайността на Апостола
четири години след гибелта му (май 1877 г.) в статията
„Млади и стари“. Статията е може би една от първите,
в която се изяснява цялостният принос на Апостола
за българската свобода. В нея се посочва, че Левски
е бил „знаменосец на войводата Панайот Хитов на
1867 г.“, разказва се за неговите обиколки из
България. По такъв начин бесарабските българи
получават представа за неговото епохално дело.
Авторът, като има предвид, че вестникът основно се
чете в емиграцията, обръща внимание на това, че
Левски „много пъти… заявяваше горещо желание
пред богатите и старите да го спомогнат в материално
отношение…, но ни един от патриотите не обърна
внимание на неговата просба“. С това се насърчава
емиграцията да подпомага патриотическото дело.

Познатите на Левски от Бесарабия до края на
живота си не само пазят като най-свиден спомен
близостта си с него, но и запознават сънародниците
си с неговата личност и дело. Много в тази посока
прави Михаил Греков (писал под псевдоним Стоян
Чакъров), който оставя ценни спомени за срещите
си със Левски, които позволяват на изследователите
да разкрият важни аспекти от дейността на Апостола.

Името на Васил Левски намира място в литерату-
рата, издадена в Бесарабия, както и в народното
творчество. В наше време от Буджака до Приазовието
се пее песен „Спомен за Васил Левски”. В нея има
следните думи:

Тук виси добър юнак
или млада сила,
която е възкресила
свойта майка мила,
която е пробудила
свойто мило племе,
която е посяла
ново здраво семе.

И днес, в процеса на съвременното възраждане
на българите от Украйна и Молдова Левски е по-
нужен от всякого. Затова се изследва неговата дей-
ност, като в Молдова излезе за него книга, а по случай

ВРЪЗКИТЕ НА ЛЕВСКИ С БЪЛГАРИТЕ
ОТ МОЛДОВА И УКРАЙНА
Проф., д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ
Резюме
Левски напълно се отдава на разпространяването

на революционното дело за българското освободител-
но движение в отечеството си. Но той прави всичко
необходимо и за активното въвличане на българската
емиграция в този процес. Апостолът е на мнение, че
тези българи имат възможност и трябва да помагат на
вътрешния български революционен комитет с
материални средства, въоръжение, изработване на
програмни материали, уреждане на дипломатически
проблеми със съответните държави. Статията маркира
основните насоки на връзките на Левски с
бесарабските българи и с българите от Одеса.

THE RELATIONS OF LEVSKI WITH BULGARIANS
FROM MOLDOVA AND UKRAINE
Ph.D. in history Nikolay CHERVENKOV
Resume
Levski is fully committed to the dissemination of revo-

lutionary cause for the Bulgarian liberation movement in
his homeland. But he does everything necessary for the
active involvement of Bulgarian emigration in this process.
Apostle believes that these Bulgarians are able and should
help the domestic Bulgarian revolutionary committee with
materials and resources, armaments, design of program
documents, settlement of diplomatic problems with the
countries concerned. The article marks the main direc-
tions of Levski’s relations with the Bessarabian Bulgar-
ians and with the Bulgarians from Odessa.

ССЫЛКИ ЛЕВСКОГО С БОЛГАРАМИ
ИЗ МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ
Проф., д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ
Резюме
Левский полностью привержен распростра-

нению революционного дела болгарского освободи-
тельного движения в своей родине. Но он делает
все необходимое для активного участия болгарской
эмиграции в этом процессе. Апостол Левский счи-
тает, что у этих болгар есть такая возможность
и они должны помочь внутреннему болгарскому
революционному комитету с материальными
средствами, вооружением, разработкой программ-
ных материалов и урегулированием дипломатиче-
ских проблем с соответствующими государствами.
В статье обозначены основные направления отно-
шений Левского с бессарабскими болгарами и
болгарами из Одессы.

170-я юбилей в Тараклийския университет се проведе
научна конференция „Безсмъртието на Васил Левски“.
Преди години в български села в Молдова, в село
Твардица беше открит бюст-паметник на Апостола, а
на българското училище в Кишинев бе дадено негово-
то име. В момента се работи за откриване на подобни
паметници в село Паркани и в град Бердянск. Така
делото на Левски служи за развитието на национал-
ното самосъзнание и консолидация.

Проф. дин Николай ЧЕРВЕНКОВ
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА
ЕДИН ВИД НОВИ
МЕСТОИМЕННИ И
НАРЕЧНИ ФОРМИ
В ЕЗИКА НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ И В
ГОВОРИТЕ НА
БЪЛГАРИТЕ ОТ
БЕСАРАБИЯ
(ИСТОРИЯ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО ИМ)

В лингвистичната литература за пръв път, фиксирани в
примери, тези форми откриваме в текстове, записани от съветската
българистка В. Чешко, но не отбелязани по какъвто и да е начин
и необяснени от нея: „…къ̀фту (някакъв) на. р’àт шъ ùмам и дèту
ша.  ма.  испрàта. т, тàм ш ùда. ; Гàту (някога) с кунè, гàту
(някога) бис кунè утàда. т (вж. Чешко 1952: 28, 52).1

Първият изследовател, лингвист, който отбелязва такива
неопределителни местоименни форми още през 1955 г. в
български говор в Украйна, намиращ се под силно украинско
влияние, и който им дава някакво обяснение, е другата съветска
българистка Е.И. Зеленина, която ги определя като заемки от
украински език, без да се спира на строежа им, на механизма им
за образуване: „В значении „какой-то” в терновском говоре
употребляется местоимение кăкáфсту, имеющее категорию
рода и числа – кăкáфсту, кáфсту (м.р.), кăквáсту, квáсту (ж.р.),
кăквóсту, квóсту (ср.р.), кăквúсту, квúсту (мн.ч.), например:
йас чух кăкáфсту глас; квáсту крáвă” (вж. Зеленина 1955: 124)2,
които, според З. Барболова, днес вече не се употребяват, макар
че в същия говор днес се срещат формите шос и шòсто от
частицата шо (вж. Барболова 2013: 142-147,219-221)3, срв. с укр.
хтось, когòсь ’някой’ (Прийшòв хтòсь та взя̀в штòсь. Посл.),
шо = що ’нещо’ (Та i мèнi щò перекùнь). Ако предишните са били
българско-украински хибридни форми, то сегашните са украинско-
руски, но за българска употреба...

Ние за пръв път обърнахме внимание на тези форми и
отбелязахме една от тях, работейки върху докторска дисертация,
посветена на кортенския говор в Бесарабия, без обаче тогава да
успеем да разкрием механизма на образуването им: „Като
неопределително местоимение се употребява в говора и формата
коту ’нещо’: Нъ д’àдъ прàйъхми сòруг дèнъ и мойту дитè умр’à.
Уд у̀ръки ли, ут кòту, ут квùту учù. Кòту съ слу̀чи, дè дъ знàм.
Àс кòту ни ръзбрàх.”  (Кондов 1991 : 115) 4. От същия тип, разбира
се, е и формата квùту  ’някакви’ в примера.

В книгата си „Роден език” (1992) Н. Тодоров отбелязва: „В
разговорно-бытовой речи бессарабских болгар вместо
неопределительных местоимений някой, някакъв, нечий, някол-
ко, вероятно, под влиянием русского языка, употребляются
относительные местоимения който (си), какъвто (си),
чийто (си), колкото (си) – ср. рус. некто – кто-то, некий –
какой-то и пр. Такое употребление противоречит нормам
современного болгарского языка”.5 Както виждаме, и тук
механизмът на създаването на тези форми не е разкрит.

През 1997 г. Св. Топалова-Курдова публикува две статии,
посветени на местоименията в говорите на българите в Бесара-
бия, като една от тях специално е посветена на неопределителните
местоименни форми. Ще цитираме обаче информацията за тези
местоимения, включена в книгата ѝ (2009), посветена на говора
на с. Калчево, Болградско:

доц. д-р Васил КОНДОВ

Доц. д-р Васил Кондов е
преподавател по българ-
ски език и ръководител на
катедра в Тараклийския
държавен университет
„Григорий Цамблак“ в Мол-
дова. Роден е на 25 август
1951 г. в бесарабското село
Кортен (тогава Кирютня,
Чадърлунгски район). За-
вършва руска филология в

Кишиневския държавен университет и българ-
ска филология в Новия български университет
в София, както и аспирантура по диалектология
в Българската академия на науките, където
защитава докторска дисертация на тема „Кор-
тенският говор в Бесарабия“. Негово дело са
значителен брой публикации по фонетика, лек-
сикология, диалектология, ономастика и мето-
дика на обучението по български език и литера-
тура. Автор е на Помагало по българска фоне-
тика за българите в Молдова и Украйна.
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„1. За лица и предмети.

Интересно е, че като неопределителни
местоимения се изпол-зват относителните
местоимения, обикновено с частица си: койту си (кой
си, когуту си): Койту си путпали къштътъ (= някой).
Куйат си жина лупълъ нъ въртатъ. Койту си мъш
уткръмнал пърити.

Това е различно от книжовния език, където тези
местоимения със си остават относителни. Подобно
на тях е само неопредели-телното местоимение
н’акой, което в съчетание със си изразява известна
пренебрежителност: накуй си чул, накуй си вид’ал –
гачи ни ги знайш тео оръ, де жъ им зъпушиш
устатъ.

2. За признаци: книжовните форми н’акъкъв,
н’акъквъ, н’акъкву, н’акъкви сравнително рядко
се използват в говора: Купи ми н’акъквъ роклъ дъ съ
убликъ и др. Вместо тях все по-често с
неопределително значение се използват
относителните местоимения за признак със си: къфту
си, квату си, квоту си, квиту си (квит си): Къфту
си ден (= който си ден = н’акуй ден) жъ седним, жъ
съ усуветооми. Квиту си дица шчупаă портити.
Квоту си неӗ тъкову изадъх. Стъналъ си кват си
ниръзбранъ.

3. За притежание: на мястото на книжовното нечий
се използва чийту си или съчетание от предлог нъ с
неопределително местоимение за лице: Убличи
чийту си роклъ, рас твойти съ мръсни. Тва кучи
се нъ н’акуй тр’а дъ й. Нъ куйат си (жинъ) удрали
портътъ он’аă ден (Светлана Топалова, Говорът
на село Калчево, Бесарабия. Речник. Българските
говори в Украйна, т. 5, Одеса, 2009, с. 76-77).”6

На същото мнение за произхода на тези форми е
и Н. Неделчев: „Навярно на руско влияние се дължи
употребата на относителното местоимение който (си)
(рус. некто, кто-то), вместо неопределителното някой”
(вж. Бесарабските българи в Тараклия, В. Търново,
1998, с. 86).7

Както виждаме и този изследовател смята, че в
дадения български бесарабски говор „като неопре-
делителни местоимения се използват относител-
ните местоимения”.

Между другото, ние продължихме да се интересу-
ваме и да събираме материал за тези необикновени
форми в говорите на българите в Бесарабия, като
успяхме и да се запознаем със статията на проф. К.
Димчев, който е открил подобни форми в говора на

българското с. Валя Драгулуй в Р. Румъния, като тези
форми, при това не само неопределителни местоиме-
ния, но също така и неопределителни наречия, са
образувани под влиянието на румънския език.8 В
резултат на тези проучвания стигнахме до извода,
че тези местоименни и наречни неопределителни
форми в българските говори в бившия СССР са
образувани под влиянието на руския език чрез
частично калкиране, като основният елемент за
тяхното създаване в руския език частицата -то се
запазва, например: от рус. кто-то ’някой’ > бълг.
диал. кой-то (си), от рус. где-то ’някъде’ > бълг.
диал. къ/де-то (си) и т.н. За да се убедим, че явле-
нието е засегнало голяма част от българските говори
в Бесарабия (пък може би също така и говорите на
българите в другите региони в бившия СССР) прове-
дохме специална анкета  с учениците в редица бъл-
гарски селища в Молдовска и Украинска Бесарабия
(материалите от която се пазят в архива ни).
Резултатите потвърдиха нашите предположения, че
явлението фактически е повсеместно.9 Проучването
от З. Барболова на говора на с. Терновка, който е
извън Бесарабия, потвърди и това наше предположе-
ние: че явлението вероятно е обхванало говорите на
българите и извън пределите на Бесарабия (незави-
симо от становището на изследователката, че тези
форми са били архаични, за което, между другото,
все още няма никакви доказателства)10. Разглеждай-
ки „странните” неопределителни местоименни форми
в българския говор на с. Кубей, Болградско, автор-
ката пише: „Тези форми са широко разпространени
сред бесарабските българи и това е една от най-
характерните им отлики от книжовната норма и
повечето диалекти в страната”.11

Интересно е, че докато повечето от споменатите
дотук автори вземат някакво отношение относно
произхода на тези форми, други някои съвременни
изследователи на говорите на българите в Бесарабия,
независимо от това, че тези форми присъстват в
записаните от тях текстове, като че ли изобщо не ги
забелязват, тъй като от тяхна страна липсва всякакъв
коментар относно тяхното присъствие в тези говори.12

В устни разговори и в преписки с колеги,
например с проф. И. Стоянов и доц. Св. Митител-
Георгиева, сме чували и чели да се твърди, че в
техните родни български диалекти подобни форми
не се използвали. Да, но фактите говорят за
обратното. Лично ние в с. Бановка (което е родно за
проф. И. Стоянов) сме записвали такива форми, а
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текст с такава форма от с. Заря (родно за Св. М.-
Георгиева) е включен в книгата на проф. В.
Колесник.13

Още по-интересен е случаят с наличието на
подобни местоименни и наречни неопределителни
форми в писмата на Васил Левски. Например
формата който със значение някой открихме в
„Писмото до членовете на окръжния център в Голям
извор”: „Приносящият ще ви каже как с принося-
щият заедно Д. Пеев или от вас който друг да до/
й/де един в Ловеч и там, като дойдат, никому няма
да казват, че аз ще премина през там”.14 Именно
формата някой вместо който и е използвана от И.
Унджиеви и Н. Кондарев за осъвременяване езика
на Апостола в сборник с писма и документи на Васил
Левски: „Приносящият ще ви каже да доде заедно с
него Д. Пеев или друг някой от Вас в Ловеч. И там
като додат, никому няма да казват, че аз ще
премина през там”. В същия този сборник, преведен
на руски език, е използвана съответно една от
руските неопределителни местоименни форми:
„Податель сего скажет вам, чтобы Д. Пеев или
кто-либо другой вместе с ним ехал в Ловеч. Когда
приедут, пусть никому не говорят, что и я там
буду”.15

Странно е, че този случай, свързан както с изпол-
зването от Васил Левски на нехарактерна за българ-
ския език форма, така също и с осъвременяването ѝ
след време, е останал без всякакво внимание от
страна на изследователите на документалното
наследство на Апостола в езиково отношение. 16

В „Писмото до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви
в Карлово” на Левски се среща и формата дето със
значение някъде, а не във функция на относителното
местоименно наречие за място: „… ще му дадете
парите и после един ден ще ви се даде разписката
или ще се повикате заедно с парите дето… и там
ще ви се даде разписката според печатаното ви с
печатът, пък същото ще го [в]земем назад според
както ще ви каже…”.17

Времето, отредено на Апостола на българската
свобода за живот и дейност, съвпада, общо взето, с
втория и третия период от развитието на съвременния
български книжовен език, когато върху него упражня-
ват силно влияние и така нареченият църковно-
славянски, и руският книжовен език, които в една
или друга степен Васил Левски е познавал. Смятаме,

че тъкмо това е причината, която е способствала за
появата на въпросните неопределителни местоимен-
ни и наречни форми в неговия език, а не някакви по-
добни архаични форми, които в нито един български
говор на територията на България не са регистрирани,
включително и в родния говор на Апостола.

Тъй като тези местоименни и наречни форми в
българските говори в бившия СССР са разпростра-
нени и продължават да се разпространяват все
повече и повече, измествайки традиционните
български форми, следва да им се обърне, според
нас, повече внимание не само при изследване на
тези говори, а и особено при преподаване на
българския книжовен език на носителите на такива
говори.

доц. д-р Васил КОНДОВ
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕДИН ВИД НОВИ
МЕСТОИМЕННИ И НАРЕЧНИ ФОРМИ В ЕЗИКА
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И В ГОВОРИТЕ
НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ
Доц. д-р В. КОНДОВ
Резюме
Времето, отредено на Апостола на българската

свобода за живот и дейност, съвпада, общо взето,
с втория и третия период от развитието на
съвременния български книжовен език, когато върху
него упражняват силно влияние т.нар. църковно-
славянски и руският книжовен език. Смятаме, че
тъкмо това е причината, която е способствала за
появата на въпросните неопределителни
местоименни и наречни форми в неговия език. Тъй
като тези местоименни и наречни форми в
българските говори в бившия СССР продължават
да се разпространяват все повече, измествайки
традиционните български форми, следва да им се
обърне по-голямо внимание не само при изследване
на тези говори, а и при преподаване на българския
книжовен език на носителите на такива говори.

STRAIGHT TO THE QUESTION FOR A NEW TYPE
OF PRONOMINAL AND ADVERB FORMS
IN THE SPEECH OF VASIL LEVSKI AND
THE MANNER OF SPEAKING OF BULGARIANS
FROM THE BESSARABIA
Assoc. Prof. V. KONDOV
Resume
The time dedicated to the Apostle of Bulgarian freedom

for life and activity coincides with the second and third
periods of the development of modern Bulgarian literary
language when the so-called Church Slavonic and Russian
literary language have a strong influence on it. We believe
that this is precisely the reason that has helped the advent
of these non-definite pronominal and adverb forms in his
manner of speaking. As these pronominal and adverb
forms in the Bulgarian language in the former USSR
continue to spread more and more, those forms replace
the traditional Bulgarian ones. More attention should be
paid not only to the study of these speeches and in
teaching of Bulgarian literary language to the bearers of
such manners of speaking.

К ПРОБЛЕМЕ О НОВЫХ МЕСТОИМЕННЫХ
ФОРМ И ФОРМ НАРЕЧИЙ В ЯЗЫКЕ ВАСИЛИЯ
ЛЕВСКОГО И В ДИАЛЕКТАХ БОЛГАР
ИЗ БЕССАРАБИИ
Доц. д-р В. КОНДОВ
Резюме
Время, дано Апостолу болгарской свободы жить

и работать, как правило, совпадает со вторым и
третьим периодом развития современного болгарс-
кого литературного языка, когда на него оказывал
сильное влияние так называемый церковно-славян-
ский и русский литературного язык. Мы считаем,
что именно по этой причине это способствовало
возникновению этих неопределённых местоимений
и форми наречий в его языке. Так как эти местои-
менные формы и формы наречий в болгарских
диалектов в бывшем Советском Союзе продолжают
распространяться, все более вытесняют
традиционные болгарские формы, должно уделять
больше внимания не только на изучении этих
диалектов, а также и на обучении их носителей по
болгарскому литературному языку.
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246; от същия автор: Речник на езика на Васил Левски, С.,
2003, с. 151-152, 281-282; Езиковата личност Васил Левски,
С., 2007.

17 Васил Левски. Документално наследство (ред. К.
Възвъзова и Н. Генчев), С., 1987, с. 95-97, № 28;  Народе????
(съст. И. Гранитски и М. Куманов), С., С., 2002, с. 86-90, № 27.
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Всяка нация пази в паметта си имената и събитията, станали
символни за народа. Те не са много, както не могат да са много
нравствените заповеди, за да не загубят своята ценност. Ако
говорим за българската нация и култура, едно от първите
символни имена ще е името на Васил Левски.

Ще илюстрирам тази теза със знакова информация1 за
резултатите на телевизионното препитване „Великите българи“,
проведено от социолога Михаил Мирчев: начело на рейтинга е
Васил Левски със 70% гласове, след него Христо Ботев – 58
процента, Иван Вазов – 22% и т.н. Макар че не бе еднозначно
възприет самият факт на подобно проучване („Грешка е да се
смесват живи и умрели, национални герои и естрадни
изпълнители“ и т.н., няма да изреждаме всички аргументи против
или да спорим за методиката), резултатите се оказаха интересни
и приемливи за всички спорещи страни. За нас тези резултати
са изключително интересни, защото те корелират с резултатите
на анкетиране сред потомците на задунайските българи-
преселници. Пак Васил Левски оглавява „класациите“, и пак
след него са Ботев и Вазов. Това очевидно свидетелства, че
не са забравени техните идеи и идеалите, които те олицетворяват.
Сред лозунгите на различните протести в България непременно
откриваме: „Апостоле, ти ни липсваш“ и други подобни,
апелиращи към българския символ Васил Левски. А пък
бесарабска българка от Твардица, Молдова, в навечерието на
рождения ден на Апостола в своя ФБ пише: «Искам да се
надявам, че всеки един уважаващ себе си българин ще дойде
да почете паметта на Апостола на свободата!» Тя нито е орга-
низатор, нито е упълномощена. Откъде е тази императивност и
този патос? Учудващо е за нашето толкова иронично време.

Разсъжденията за мястото и значението на образа на В.
Левски в етнокултурната система координати на бесарабските
българи по съществото си са в контекста на общите представи
за следните категории – картина на света, концептосфера и
тяхната непременна съставка – персоносфера. Нека кратко да
уточним някои теоретични положения. (въз основата на трудо-
вете на Бахтин, Библер В. С., Красных В., Гудков, Г. Хазагеров).

За термина «персоносфера» изследователите подчертават,
че това е най-променливата част на картината на света, че
всички културни открития и потресения допълват и коригират
контурите на персоносферата, която има своята априорно
зададена ядрено-периферийна структура. За нашето съобщение
са важни такива свойства на персоносферата, като диалогичност
и метафоричност (Хазагеров). Хората по различен начин съотна-
сят обектите на персоносферата (лица, личности, литературни и
културни герои) със самите себе си — диалогизират с тях,
спорят, съпреживяват, подражават им или се противопоставят
на тях, моделирайки своето поведение. При оценката на Другите
също «работят» като метафори имената-прецеденти – като
съвсем определени знаци възприемаме имената Прометей,
Хамлет, Дон Кихот, Дон Жуан, Бай Ганьо… В метафоричната си
функция героите на персоносфера образуват «полета», осигуря-
ващи особености на възприятие и разбиране на едно или друго
име – символ и своеобразно проявяващи преценката на
социалната му роля в културата – тук и сега. Именно разликите
в персоносферите на хората, групи, общности крият причините
за различното разбиране на съдържанието на едни или други
идентификационни категории. Как точно разбираме патриотизма
или консерватизма зависи от това, кои личности в персоносфера-
та репрезентират за нас това качество. При всички положения
персоносферата изпълнява ролята на идентификатор. Учените
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говорят не само за националната персоносфера, но
и за персоносферата на отделния човек, на
социалната група, за транснационалната
персоносфера, характерна за този или друг културен
ареал и, дори за персоносферата на цялото
човечество» (Хазагеров Г., 2002:133).

В това съобщение ще се опитам 1. да синтезирам
от научната литература някои моменти за логиката
на митологизация и сакрализация на образа Васил
Левски в българската култура и 2. кратко да засегна
въпроса в контекста на българската диаспора в РМ,
чрез наблюденията си върху поезията на бесараб-
ските български автори и чрез интерпретиране на
данните от изследването на културната идентифика-
ция на подрастващото поколение българи от Молдова
(9 -12 класове), тоест да определя значението на
името-символ В. Левски за бесарабските българи.

Етнологът Тодор Иванов Живков, разсъждавайки
по повод многообразието на формите на социално-
антропологическото битие на българите, като има
предвид българските диаспори в Банат, Украйна и
Молдова, говори за своеобразието на системите за
възпроизводството на етническия идентифитет, което
се диктува, не само, и не толкова, от промените в
етническия хронотоп и интеркултурните влияния, но
и от самия факт, че откъсването от етническото
землище е станало много преди формирането на
значимите структури на българската национална
семиологична система. Името на Васил Левски се
назовава сред другите структурообразуващи
елементи на тази система, като се акцентира, че той
е „централна фигура в националния български
пантеон“. (Живков Т. Ив., 1994:116).

Мисълта за ключовата позиция на образа Васил
Левски в българския културен текст нееднократно се
среща в научната литература. Така В. Трандафилов,
разсъждавайки за българската културна система от
координати, като най-устойчиви изрежда следните
културологеми: Бай Ганьо, Хитър Петър, Ботев и
Левски. (Трандафилов В., 2001). Трандафилов опре-
деля Васил Левски като „особено любима емблема
на българското самосъзнание“, като най-позитивния
герой на българското културно поле, който моделира
на своя ред другите български имена емблеми“,
защото у Левски рефлектират черти, и на национал-
ния бит, и на националната борба, а характерният
неуловим трикстерски почерк „го превръща
(емблематично) в хибридна фигура между хайдутин
и народен закрилник от типа Хитър Петър. (пак там).

Антония Велкова, анализирайки митотворчеството
на Иван Вазов, пише за безсмъртната троица, без
която не е възможна българската идея – Дякон
Левски, Баба Илийца, Дядо Йоцо. (Велкова А.,
1997:211). Иван Радев подчертава, че „Васил Левски
е органично вписан в самия център на митопоети-

ческия и сакрален Пантеон, който българската
литература започна да конструира още през 19 век“
(Радев И., 1997:184) (превод мой – Е.Р.).

Косвено интерпретира митологемата В. Левски и
Н. Аретов в статията му „Национална митология и
национална литература” (http://liternet.bg/publish8/
naretov/nacionalna.htm), съотнасяйки типологически
българските персонажи с Библията. Според него,
„Старият завет“ на българите повествува за царете
от епохата на свободната българска държава и се
крепи преди всичко върху текста на Паисий, а „Новият
завет“ обхваща повествованието за робското време
и най-вече за последните му десетилетия. При
съпоставката на образите от българското сказание с
библейско-митологичните «старозаветни» и
«новозаветни» първообрази, Н. Аретов подчертава,
че в корпуса на българската митология отсъства
фигурата на Месия и тази лакуна, според Аретов,
създава условия за сакрализация именно на В.
Левски: «Може би той, единствен, от генерацията на
възрожденските дейци на 60-70 години – независимо
от големия и безспорен авторитет на Раковски или
Каравелов – се оказва най-удобният за превръщане-
то му в мит.» (Радев И., 1997:184), като началото на
мита открива още в митове за хайдушко движение.
Многобройните му псевдоними, преди всичко основ-
ните – Левски и Апостола, актуализират асоциативни-
те връзки с характерните за онова време митологеми
„лъвът наш балкански“, „юнак балкански“, „луди глави“
„Мати България“ и други, дали силен импулс за
неговата персонална митологизация и сакрализация.
Иван Радев обръща внимание, че още преди
литературата да е „прочела“ за подвига на Левски,
още докато Левски е бил жив, вече са се появявали
легенди и фолклорни песни за подвизите на
знаменосеца в отряда на воеводата Панайот Хитов,
а също така за неговите многобройни рисковани
постъпки при създаване на мрежата тайни
революционни комитети, тоест де факто „процесът на
сакрализацията на Левски започна, както му е реда,
от фолклора“. (Радев И., 1997:185).

Но всички учени подчертават безусловно
особената роля на литературата в процеса на
концептуализацията на образа Левски в българската
културна система координати,2 като отбелязват
приноса в това отношение на Христо Ботев, Любен
Каравелов и особено Иван Вазов – авторът на
истинското сказание за българите, където по
удивителен начин историческото се слива с
легендарното. (Велкова А.,1997:222).

Ако разгледаме образа Васил Левски чрез
съвкупността на 4-те нива – символи, герои, ритуали,
ценности, които според Х. Хофстеде (2001:9) доста
успешно «покриват» общото понятие на културата,
то става очевидно, че Васил Левски същевременно
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присъства на всички тези нива – от най-повърхност-
ното символическо ниво – до най-дълбокото –
ценностно ниво на културата. Нещо повече, анализът
на тези културни равнища последователно води до
извода за културно-митологическия образ на Левски
като всеобщ модел. Например, ако образът на Васил
Левски, пресъздаден от Х. Ботев (в одата «Обесва-
нето на Васил Левски»), Л. Каравелов (повестта
«Децата не приличат на бащите си»), И. Вазов (ода
«Левски», повест «Немили-недраги», разказите
«Апостолът в премеждие», «Чистият път» и др.)
погледнем през типологията на А. А. Налчаджян,
която разпределя етническите символи «в зависимост
от етнопсихологическото им съдържание» (2004:152)
на няколко групи, ще бъдем изненадани, тъй като
този образ убедително се вписва във всяка една от
тези групи: 1. символи, изразяващи етническата Аз-
концепция; 2. символи, изразяващи етническия
характер; 3. символи, изразяващи етносублимацион-
ните процеси; 4. символи на защитните механизми и
процеси, а също така техните резултати; 5. символи,
изразяващи отношение към другите народи и
свързани с хетеростереотипи; 6. символи, свързани
с авторостереотипи; 7. символи, отразяващи идеята
на държавната независимост.

Тоест, ще се съгласим с твърдението на Т. Ив.
Живков, че името на Васил Левски е „централна
фигура в националния български пантеон“ и важен
елемент в българската национална семиологическа
система (Живков Т. Ив., 1994:116).

Преди да говорим за символното значение на
образа Левски в менталността на потомците на
българските преселници и да го съпоставяме с това
в метрополията, трябва да имаме предвид, че
откъсването им от етническото землище е станало
много преди формироването на структурата на
българската национална семиологическа система.
Влиянието на българската литература и публицистика
в диаспората не е било значимо, както в метропо-
лията, така че концептуализацията на образа-символ
Васил Левски става най-вече на нивото легенди и
предания, а също така, благодарение на ентусиазма
на учители, които независимо от ограниченията на
властите (особено през 30-те години ХХ в.) (Хад-
жийски, М. 1994:223) споделят с учениците си важна
информация от историята и културата на българите –
за Кирил и Методий, отец Паисий, Васил Левски.

В своя очерк «Училища» Мишо Хаджиийски с
досада констатира колко строго се дозира инфор-
мацията за България, че съветските българи имали
възможност да знаят за това не повече от чукчи или
грузинци...

 Това положение малко се променя, чак през 60-
те години на ХХ век (през размразяването), когато се
възстановяват контакти на българи от диаспората и

метрополията, когато се появяват първите поетически
опити на самоизразяване на родния език, преди
всичко на П. Бурлак-Вълканов, после и на цялата
плеяда бесарабски български поети. Творчеството им
позволява да се проучват особеностите на картината
на света на бесарабските българи и такава нейна част
като персоносфера. Прави впечатление, че от
българската история най-често в бесарабската поезия
се срещат имената на Аспарух и на Левски. Без
претенция за изчерпателност ще представя кратко,
само с няколко примера от творбите на бесарабските
български автори възприятието на образа на Васил
Левски. Преди всичко (и това е определено като
константа) у П. Бурлак-Вълканов образът на Васил
Левски се проявява като етноидентификационен
маркер «"...ти, земя на Левски и на Даме, //приеми
ме като роден син...“ или «Роден край на Левски и
на Даме, //ти си в мойта кръв и плът». Образът-мета-
фора «да смъкна аз бесилката на Левски» същевре-
менно се проявява и като един стремеж да се запъл-
ни лакуната на историческата памет в диаспората.

В по-късната творба «Нашият химн», написана от
Нико Стоянов в 1997 г. като текст на химна за
Кишиневския български лицей «Васил Левски», звучи
рефренът: «върви Апостолът на Свободата – на
българската вяра и език», и вече става дума не за
историческата памет, а за ценностната културологема
Васил Левски в съзнанието на днешните бесарабски
българи. «Кънтят в Буджака думите на Левски// над
хълмове – в паланки и селца – //духът му тука бди
над нас и днеска, //и пак разпалва български сърца.»
Тоест ако у П. Бурлак-Вълканов Левски е емблема
на прародината, с която диалогизира той лично, при
Нико Стоянов намираме употребата на 1 лице мно-
жествено число: не АЗ, а НИЕ и не ТАМ, в България,
а ТУК, в Буджака. В това стихотворение дори необ-
ходимият за жанра патос не пречи да се види, колко
се намалява дистанцията във възприятието на образа
Левски: «През светли дни и сред безсънни нощи//
усещаме го – «…времето е в нас //и ние сме във
времето»… и още: // «Ако загубя – губя само аз!»

Очевидно образът на Апостола става по-
съдържателен и по-осезаем.

Още една творба искам да спомена в този
контекст – стихотворението «Защо?» на бесарабската
българска поетеса Таня Танасова-Тодорова. Родом
от село Валя-Пержей в Молдова, тя се премесва в
България и доста време живее там. Стихотворението
е пронизително, като вик.

Защо Българийо, защо
от ден на ден все по си пуста?
Къде са твоите чеда,
защо Родината напускат?

Авторката съзнателно засяга проблема на етнокул-
турната идентификация: българското дете става дете
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на емигранти, «които ходят по света, отчаяно да тър-
сят изход. От Българи с голямо Б такива стават по
произход».

То няма Вазова да знай
и българче да се нарича.
Със чужди букви в чужди край
то чужди думички ще срича!

Че няма то на 3 март
със гордост да изкачва Шипка,
Че няма във Балкана стар
да търси ягодка и китка.

Че с Левски не ще се гордее.
Че няма Ботева да жали.
«Върви народе» не ще пее,
«Мила Родино…» – едва ли.

Защо Българийо, ЗАЩО?

Творбата издава хем горчивия опит и проблемите
на живота, далеч от родината, хем конкретните знаци
на идентификацията, където сред главните е името
на Левски.

Тоест, поетическите текстове на бесарабските
автори до голяма степен илюстрират класификацията
на Налчаджян, проявявайки многозначността на
символа Васил Левски в съзнанието на бесарбските
български поети.

Нека да видим какво е значението на този образ
за подрастващото поколение българчета от диаспо-
рата, където 30 години вече се изучава българският
език и литература. Ще ви представя резултати от едно
анкетиране сред учениците българи в 5 училища в
Молдова (162 человека), а също така сред участни-
ците на няколко Републикански олимпиади. На децата
бе предложено да назоват имена на исторически
личности, културни и литературни герои, които според
тях символизират определени качества (женственост,
мъжество, решителност, доброта, щедрост, трудолю-
бие, добросъседство, обич към хората, обич към
земята и др.).

От 84 упоменавания на българските имена –
символи, 7 – са имената на исторически личности, 5
– имената на съвременните писатели (4 бесарабски
български автори и 1 български поет – Атанас Стоев,
няколко години работил в с. Паркани (Приднестро-
вие) като учител по български език) и 17 образа – ли-
тературни герои. Общо 29 имена. Трябва да отбеле-
жим, че само 11 имена се повтарят повече от 1 път.

В йерархията на българските образи-символи в
самосъзнанието на подрастващото поколение
бесарабски българи най-предпочитани са образите
на Васил Левски и Баба Илийца, които са назовани
по 9 пъти. 8 пъти се среща образът на Султана; 5

пъти – Хр. Ботев и Гергана, по 4 пъти – Иван Вазов,
майката на Иван Вазова и Лазар Глаушев; по 3 пъти
– Серафим, Бай Ганьо, Стоян Глаушев.

Според участниците на олимпиадите образът на
Васил Левски се възприема като символ на
мъжественост, решителност, обич към хората и обич
към земята. Интересното е, че по същите параметри
се представя образът символ Васил Левски и според
резултатите на анкетирането при тараклийските
ученици. Подчертавам, става дума не за самата
историческа личност, а за нейната проекция в
етнокултурното самосъзнание на подрастващото
поколения българчета от Молдова. Става дума за
образа В.Левски като културен концепт, ключова
културологема, важен конструкт на менталното
пространство на 10-то поколение потомци на
българските преселници в Бесарабия. Става дума
за качествено духовното наследство, в основата на
което е такава нравствено-етична емблема на
българския дух и българския характер.

доц. д-р Елена РАЦЕЕВА

Литература:
Аретов, Н. Национална митология и национална литература/

/ http://liternet.bg/publish8/naretov/nacionalna.htm
Асман, Я. Културна памет. Изд.Планета 3. 2001.
Библер В. С. Понятие культуры. Культура как общение

культур. Мир впервые// От наукоучения — к логике культуры:
Два философских введения в двадцать первый век. М.
Политиздат. 1991. с. 288 – 302.

Василев, С. Съвременната поезия на бесарабските
българи. Варна: LiterNet, 1999 http://liternet.bg/publish/svasilev/
besarabski/content.htm

Велкова А. «Митотворчество в разказите на Иван Вазов»
в «Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов» В-Т.,
Слово, 1997.

Грек., И. Ф. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина
ХVII в. – 1995 г. (Библиографический указатель литературы);
Кишинев. – „S.?.B.”, 2003, 664 с.

Живков Т. Ив. «Етничният синдром».– София. 1994.
Красных, В., Гудков. Д. Когнитивная база и прецедентные

феномены в системе других единиц и в коммуникации. –
Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 3. 1997.

Мутафчиева, В. За българската национална митология. –
Септември, 1981, № 11.

Налчаджян А. А. Этнопсихология. – Питер. – 2004.
Радев, Ив. История на българската литература през

Възраждането. – Велико – Търново. – 1997
Рацеева Е. В. «Относно етнокултурните особености на бе-

сарабските българи».// Литературата, 2001, № 1, с. 191 – 200.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М. 2000.
Стоянов, Н., съставител. Учебник по родолюбие. Поезия

българска бесарабска (ХIХ – ХХ в.) Антология. Кишинев. –
Vector. – 2001.

Трендафилов,  В. Конструирането на културния герой през
българския ХIХ – ХХ век // Балкански идентичности в
българската култура от модерната епоха (ХIХ – ХХ век). –
София, 2001.

Хаджийски М., Пуста чужда чужбина, София, 1994.
Хазагеров, Г. Персоносфера русской культуры // Новый

мир. – 2002 . – N 1 . – С. 133-145.
Хофстеде Х. Култури и организации: Софтуер на ума.

София, 2001.



Ф О Р У М, бр. 3, 2018 г. 21

СИМВОЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАЗА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ В САМОСЪЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРИ
ОТ РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Доц. д-р  Елена РАЦЕЕВА
Резюме
Всяка нация пази в паметта си имената и съби-

тията, станали символни за народа. Те не са много,
както не могат да са много нравствените заповеди,
за да не загубят своята ценност. Ако говорим за
българската нация и култура, едно от първите
символни имена ще е името на Васил Левски.

Ще илюстрирам тази теза със знакова информа-
ция* за резултатите на телевизионното препитва-
не “Великите българи”, проведено от социолога
Михаил Мирчев: начело на рейтинга е Васил Левски
със 70% гласове, след него Христо Ботев – 58
процента, Иван Вазов – 22% и т.д. Макар че не бе
еднозначно възприет самият факт на подобно
проучване („Грешка е да се смесват живи и умрели,
национални герои и естрадни изпълнители” и т.н.,
няма да изреждаме всички аргументи против или
да спорим за методиката), резултатите се оказаха
итересни и приемливи за всички спорещи страни.
За нас тези резултати са изключително интересни,
защото те корелират с резултатите на анкетира-
не сред потомците на задунайските българи-пре-
селници. Пак Васил Левски оглавява „класациите”,
и пак след него са Ботев и Вазов. Това очевидно
свидетелства, че не са забравени техните идеи и
идеалите, които те олицетворяват. Сред лозунгите
на различните протести в България непременно
откриваме: „Апостоле, ти ни липсваш” и други
подобни, апелиращи към българския символ Васил
Левски. А пък бесарабска българка от Твардица,
Молдова, в навечерието на рождения ден на
Апостола в своя ФБ пише : «Искам да се надявам,
че всеки един уважаващ себе си българин ще дойде
да почете паметта на апостола на свободата!»
Тя нито е организатор, нито е упълномощена.
Откъде е тази императивност и този патос?
Учудващо е за нашето толкова иронично време.

SYMBOLIC MEANING OF VASIL LEVSKI’S IMAGE
IN THE SELF-CONSCIOUSNESS OF BULGARIANS
FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Assoc. Prof.  Elena RATSEEVA
Resume
 Each nation keeps names and events in its memory,

that became symbolic for its people. They are not much,
as well as the moral commands, so that they don’t lose
their value. If we are talking about the Bulgarian nation
and culture, one of the first symbolic names will be the
name of Vasil Levski.

I will illustrate this thesis with sign information* about
the results of the TV interview “The Great Bulgarians”,
conducted by the sociologist Mihail Mirchev: Vasil Levski
tops the list with 70% of all votes, next is Hristo Botew
with 58%, Ivan Vazov – 22% and others. Although the
very fact of such a study was not unambiguously ac-
cepted („It is a mistake to mix live and dead, national

* «Левски е най-великият българин, класацията внесе смут»
(http://www.dnes.bg/article.php?id=30880)

heroes and pop singers ” and others., we will not list all
the arguments against or argue about the methodology),
the results turned out to be attentive and acceptable to
all disputed parties. For us these results are extremely
interesting, because they correlate with the results of a
survey among the descendants of the migrant Bulgarian
settlers. Vasil Levski also heads the “charts”, and again
Botev and Vazov are behind him. This obviously testi-
fies that their ideas and the ideals they represent are not
forgotten. Among the slogans of the various protests in
Bulgaria we are sure to find: „Apostle, we miss you” and
similar ones that appeal to the Bulgarian symbol Vasil
Levski. And Bessarabian Bulgarian woman from
Tvarditsa, Moldova on the eve of the birthday of the
Apostle she wrote in her Facebook profile: «I want to
hope that every self-respected Bulgarian will come to honor
the memory of the Apostle of Freedom!» She is neither
organizer nor authorized. Where do this imperative and
this pathos come from? It’s surprising for our ironic time.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА
ВАСИЛИЯ ЛЕВСКОГО В САМОСОЗНАНИИ
БОЛГАРОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ
Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА
Резюме
Каждая нация хранит в своей памяти имена и

события, стали знаковыми для народа. Они не так
много, как не могут быть много нравственные
заповеди, чтобы не потерять свою ценность. Если
мы говорим о болгарской нации и культуры, одно из
первых символических имен будет имя Василия
Левского.

Будем проиллюстрировать этот тезис через
знаковой информацией* из результатов телевикто-
рины «Великие болгары», проведенную социологом
Михаилом Мирчевом: в начале рейтинга стоит имя
Василия Левского - 70% голосов, а затем имя
Христа Ботева - 58%, Ивана Вазова - 22% и т.д.
Хотя не было ясно признан факт такого исследова-
ния («Ошибка является сочетание живых и
мертвых, национальных героев и поп-исполнителей
и т.д.», мы не будем представлять все аргументы
ЗА и ПРОТИВ и не будем оспоривать методологию),
результаты оказались интересные и приемливые
для всех сторон спора. Для нас эти результаты
очень интересны, потому что они коррелируют с
результатами исследований среди потомков заду-
найских болгаров иммигрантов. Опять имя Василия
Левского огловляет «классацию» и снова имя Боте-
ва и Вазова стоят след за ним. Это ясно указывает
на то, что народ не забыл их идеи и идеалы, которые
они воплощают. Среди лозунгов различных
протестов в Болгарии обязательно можно найти
«Апостол, ты нам упускаешь» и другие подобные,
связанные с болгарском символом Василием
Левским. И болгарка из Бессарабии, из Твырдицы,
Ресспублики Молдовы, накануне дня рождения
Апостола в своей Фейсбук странице пишет: «Я
надеюсь, что каждый уважающий себя из болгар
придет почтить память Апостола Свободы». Она
не является ни организатором, ни одна из
уполномоченых. Откуда это желание и этот пафос?
Это удивительное для нашего ироническое время.
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След 1989 г., успоредно с публикуването и популяризирането
в медиите на нови и редактирани издания на Апостола, се
наблюдава и напластяване на гледни точки, насочени към
паралели между него и останалите европейски лидери от средата
и края на ХIХ век – Джузепе Мацини, Ригас Фереос, Лайош
Кошут, Шандор Петьофи, Александър Херцен, Михаил Басунин,
Джузепе Гарибалди, Фритьоф Нансен и др. Целта на този
дискурс е да се откроят универсалните измерения на Левски,
да се поставят неговите възгледи в реда на понятия като „уни-
версализъм“, „републиканизъм“, „конституционализъм“, „толе-
рантност“, „демократизъм“, „народовластие“, „правов ред“ и пр.

Особен акцент се поставя върху идеите на Левски,
свързани с възстановяването и изграждането на освобо-
дената българска държава. В тях прозират заемки от
европейската политическа мисъл. Този ракурс присъства главно
на страниците на академичните изследвания: „Васил Левски и
държавността. Втора правно-историческа научна сесия“. С.,
2004; Цветана Павловска. „Вярвам в републиката. Съвремен-
ният републиканизъм в епохата на Българското възраждане“.
С., 1999; „Българско възраждане. Идеи, личност, събития.“ Т.
5, С., 2003; Иван Стоянов, „Нови щрихи върху идейните възгле-
ди и дейността на Васил Левски“ (2012); Дойно Дойнов, „Левски.
Най-ясната загадка“ (2014), Пламен Павлов, „Васил Левски.
Другото име на свободата“ (2017) и др. Тук Левски е разглеждан
не само като организатор и ръководител на революцията и
Вътрешната революционна организация, а преди всичко като
идеолог на строителството на новата българска държавност.

Натежава опитът да се тълкуват идейните възгледи на
Левски извън тясно националните цели на едно локално
въстание. Водещо място е отделено на републиканизма
на Левски, т.е, замяната на османската „деспотско-
тиранска система“ с „демократска република“. Тази идея
на Левски е обяснима с влиянието най-вече на Мацини. В
проектоустава на организацията, озаглавен „Нареда на
работниците за освобождението на българския народ“ (1871)
Апостола обосновава подбудата и целта на българите: „С една
обща революция да се направи коренно преобразование на
сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се
замени с демократска република (народно управление). На
същото това място, което нашите прадеди със силата на
оръжието и със своята кръв (са) откупили, в което днес
безчовечно беснеят турските кеседжии и еничари и в което
владее правото на силата, да се издигне храм на истината и
правата свобода. И турският чорбаджилък да даде място на
съгласието, братството и съвършеното равенство между всички
народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни
във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в
гражданско отношение, било в каквото и да било. Всички ще
спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички
народности ще се изработи“. В тези думи по неповторим начин
изпъква широкият кръгозор на Левски, все пак по това време в
целия свят има само две истински републики – Швейцария и
Съединените американски щати.

Ето защо съвременната историография поставя ударението
върху зрелостта на Апостола, обосновава смелостта му да аргу-
ментира нуждата от създаване на нова държава с републиканска
форма на управление, в която ще тържествуват изборността,
народовластието и законността. „Тази промяна, пише Дойно
Дойнов, има и балканска значимост, но и е неразделна част от
общоевропейския и световен прогрес. По-сполучливо обвързва-
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не целите на българското освобождение с духа и
тенденциите на Ренесанса, на Просвещението и
революциите от XVIII-XIX век в политическите програми
на лица и групи на българското общество през Въз-
раждането (а те не са една и две), няма“.1 Републикан-
ските си виждания Левски защитава убедително и в
дописката до в. „Свобода“, където подчертава: „И
ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем
напълно свободни в земята си, там, дето живее
българинът – в България, Тракия, Македония. От
каквато и народност да живеят в този наш край, те
ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще
имаме едно знаме, на което ще пише „Свята и чиста
република“. Тази бъдеща национална държава след-
ва да се бъде „Храм на истината и правата свобода“,
където ще владее съгласието, братството и съвър-
шеното равенство между всички народности. Тоест,
Левски отъждествява държавата с Божия храм.
„Едва ли друг българин до него и още по-малко след
него, посочва Иван Стоянов, се е досещал, че модер-
ната държавна организация трябва да се съгражда
в съответствие с истинната свобода – т.е., истината
такава, каквато е – свободна и пълна. Истина в избо-
рите за държавни и общински институции, истината
в конституирането на тези институции, истината в
тяхната работа, истината във всичко, що е свързано
с държавата – истината като изповед в храма.“2

В тази връзка интересно е отношението на
Левски към проекта „федерация на южните сла-
вяни“. Защото времето, в което живее и се бори
Левски – ХIХ век, не е лишено от стремежа за евро-
пейско единство, за изграждане на демократична и
единна Европа, за федерации и конфедерации със
съседни и по-далечни народи. В точка трета от
„Наредата“ се казва: „Ние, българите, желаем да
живеем със сички наши съседи дружествено, а осо-
бено със сърбите и черногорците, които съчувстват
на нашите стремления, и с румъните, с които нашата
свобода е тясно свързана, и желаем да съставим с
тях федерация на свободните земи.“ Тезата за
Балканска, Дунавска, общоевропейска федерация,
води своето начало още от средата на XIX в. През
40-те години на ХIХ век Лайош Кошут, борейки се
срещу австрийското господство и руската имперска
политика, издига възгледа за създаването на
Дунавска федерация. След това Прудон, Бакунин и
Кропоткин, лансират принципите на анархизма и
предлагат премахване на държавните прегради и
образуване на единна Европа: „Истинската свобода,
твърди Бакунин, може да бъде постигната само чрез
свободно обединение на индивида в пределите на
обща цел и в рамките на федерация на свободните
комуни.“3 Наричан „баща на нациите“, Мацини смята,
че нацията не е изолирано явление, а член на
общност от свободни нации, на побратимени и
сдружени членове на свещения съюз на народи. В
този дух, той на няколко пъти се обръща към
славянските народи, включително и към южните
славяни, за създаване на Балканска – Дунавска
федерация. Светозар Маркович – първият пропаган-

датор на социализма на Балканите, изтъква, че
сръбско-българската федерация следва да се
създава не на принципа на народността, а този на
свободата и потребността.

Сред българските дейци идеята за федера-
лизма става популярна в началото на 70-те
години на ХIХ век. По страниците на в. „Свобода“ и
„Независимост“ Любен Каравелов отхвърля
реформистките дуалистки опити на ТБЦК и налага
мисълта за революцията като единствено средство
за решаване на българския въпрос. Националната
революция Каравелов разглежда като част от
освободителното общобалканско действие, при което
сътрудничеството с останалите балкански народи е
гаранция за успех. Любен Каравелов предвижда
учредяването на „Южнославянска“ и „Дунавска“
федерация на свободни земи от типа на Швейцарския
съюз, при зачитане историческите права на всеки
народ. БРЦК и Каравелов поставят българското
национално освобождение, в зависимост от общото
балканско действие, като славянофилската идея за
българо-сръбски съюз се смята едва ли не за
исторически предопределена.

В широкото обществено мнение битува идеята,
че Христо Ботев е най-убеденият носител на идеята
за федерация. „Схващанията на Ботев тръгват от
Прудон, минават през Бакунин и Кропоткин, срещат
се, но се и разминават със социалистическите възгле-
ди на Св. Маркович. Ботев, за разлика от Маркович,
никога и никъде не възприема игнорирането на
народността, националността, като самостоятелен
член на федерална общност от какъвто и да било
тип.“4 Пристрастието на Христо Ботев към идеите на
федерализма произтичат от бляна му за „братския
съюз между народите“ и за „общочовешкото един-
ство“. В статията си, посветена на появата на българо-
сръбския вестник „Югославия“, той заявява: „Няма
славянин, южен или западен, няма свестен човек,
който да не съчувства на идеята за югославянска
конфедерация, която няма принципа на робството и
сливането на разни народности“. Христо Ботев е
категоричен, че една федерация или конфедерация
в никакъв случай не бива да обслужва чужди
интереси – сръбски, гръцки, румънски, панславянски.
Ботев обаче смята утопично, че тази федерация може
да се създаде, като се прескочи фазата на капитализ-
ма. Достатъчно е, според него да се запази трайно
родовата структура, общинското сомоуправление и
задругата, за да се гарантира наличието на едно
справедливо човешко общество – без потисници и
потиснати, които да могат да живеят в братски
федерален съюз.

През 1875 – 1876 г., когато българската национал-
на революция отбелязва своя връх, Христо Ботев
постепенно ревизира идеята си за Балканска или
Южнославянска федерация. В статията си във в.
„Знаме“ от март 1875 г. той заявява, че идеята за
югославско единство е претърпяла гражданственост
у всичките почти народи на Балканския полуостров
(с изключение само на турците), но пречка за
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реализацията ѝ са назряващите шовинистични
претенции на балканските държавици, особено на
Сърбия: „Дордето не се обяснят и изравнят тези
отношения, то никакво споразумение и никакво
съединение е невъзможно между двата братски
съседни и едноплеменни народи“ – заключава
Ботев. Същият извод прави поетът-революционер и
в публикацията си от 2 май 1875 г.: „Ако Сърбия или
сръбското правителство не желае да ни помогне да
поринеме турците из Европа, то нека ни барем не
прапятствува да вдигнеме сами знамето на
свободата и нека не нарича шпиони и предатели ония,
които искат да запазват народността си, името си и
своите свещени права на земята, на която живеем.“
По-нататък Ботев заключава категорично: „Ние
мислим, че дордето сръбският народ и сръбската
журналистика се не въодушевляват с оная същата
любов и искреност към българския народ, с която
последният се отличава към своите братя, дотогава
никакво споразумение и никакво съединение между
сърби и българи е невъзможно.“.

В сравнение със своите съратници, и тук позиция-
та на Левски е балансирана. За разлика от Каравелов
например, който до последно смята, че България ще
се освободи само с помощта на Сърбия. „Ние сме
съгласни, пише той, че без съюзници е невъзможно
да достигнем своите цели и че без чия да е помощ
ние не ще бъдем в състояние да се борим с осман-
лиите“. При всички хладни и обективни факти, които
свидетелстват за агресивността на сърбите и стреме-
жът им да включат българските земи в своята държа-
ва, Каравелов не изоставя своята политическа надеж-
да – федерация между Сърбия и България. Докумен-
талното наследство на Апостола сочи, че той не е
споделял сърбофилския оптимизъм на Каравелов, а
оттам и недоверието между двамата. Левски е един
от малкото наши революционери, който остава до
края трезвен (определя четири години за подготовка
на въстанието), без самонавиване и патетична фразе-
ология, без да приема за вярно това, което е желано.

Левски вижда освобождението на България като
всенародно дело, което ще намери израз във всеоб-
що въстание. Това също е част от патриотизма на
Левски. Такава е отправната точка на възприетата от
него тактика и в съответствие с нея стремежът да
направи колкото се може повече българи съпричастни
на революционното дело. Вярвал ли е той в неговия
успех при положение, че е имал редица основания
да не вярва: – огромната въоръжена сила на Осман-
ската империя, липсата на оръжие в комитетите,
отсъствието на международна подкрепа и т.н. Едва
ли, Левски е бил реалист и прагматик, не е вярвал в
чудеса, включително и във възможността със силата
на оръжието да се отстрани османската власт.
Апостола изрично отбелязва на няколко пъти в
писмата си, че „никога не можем да се приготвим
както другите сили“. Стратегическата му цел е друга
– да се подготви народът поне толкова, колкото е

необходимо, за да се осигури, както пише той до
Панайот Хитов през септември 1871 г. „една добра
сетнина на предприятието ни (подчертано мое,
И. Х.), защото в нищо не приготвени ще има сетнина
нищо и никаква“. Както отбелязва Константин Косев:
„Разковничето тук е думичката сетнина, която озна-
чава още резултат, последица или бъдеще, нов – в
смисъл на добро бъдеще. Най-вероятно той е имал
предвид същите добри резултати, както тези от
въстанията на гърците, сърбите и румънците преди
години. Ако българското въстание бъде например
подобно на гръцкото, то това съответно ще означава,
че българският народ може да стане политически
субект на международната арена, а българският
въпрос ще заеме съответно място в дневния ред на
политическо решение в рамките на Източния въпрос.
Това е единствената възможна добра сетнина, която
Левски би могъл да очаква“.5

В съвременното медийно пространство
Левски все по-често е интерпретиран и с оглед
възгледите му за баланса между съхраняване
на самобитното и приобщаването към достиже-
нията и ценностите на по-напредналите евро-
пейски нации и държави. „Да бъдем равни с дру-
гите народи зависи от нашите собствени задружни
сили“, заявява той. Защото само така: „Българско
ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяло
Европа.“ Като първо условие за такъв просперитет
Левски вижда в съхраняване на съзидателната енер-
гия на патриотизма и независимото съществуване
на народа.

Патриотизмът в идейния свят на Левски е нераз-
делна част от духа на нашето Възраждане. Главна
ценност и основна задача на Ренесанса в Европа е
човекът. Европеецът живее в своя свободна държа-
ва, но е окован в догматиката на църковната пропо-
вед. Ето защо европейската мисъл на Новото време
си поставя за главна цел да освободи човешкия
индивид духовно, да му осигури нов мироглед. При
българите не е така. Те нямат свободна държава,
трябва първо да я създадат. Ето защо в сравнение
с ренесансовия хуманизъм и антропоцентризъм на
Европа, българинът през Възраждането вижда
личността не толкова като „цел“, а като „инструмент“
за служене на надличностни ценности – България,
Нацията, Родината. За нашето Възраждане не
човекът, а народът е върховен идеал. На него под-
чиняват личностния си патос всички възрожденски
дейци. В писмото си до своите близки Ботев казва:
„Ако умра, то знай, че после отечеството си съм
обичал най-много тебе, затова гледай Иванка и помни
любящия те Христа“. Именно формулата „после
Отечеството“ определя основните тенденции на
нашето Възраждане, а и на следосвобожденската
епоха, развиващи се в подчертано патриотично-
етноцентричен контекст. Затова епохата на Възраж-
дането, с нейните апостоли и герои, книжовници и
творци, „мечтатели безумни“ и хора на революцион-
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ното дело е изпълнена с най-чист патриотизъм, със
загърбване на робското мълчание и примирение, с
върхови извисявания на духа. Всички те, подчинени
на една-единствена цел: завоюване на политическа
и икономическа свобода, отстояване на националната
ни същност и чест.

В есето си за българския патриотизъм, след като
цитира трогателната изповед на Любен Каравелов
пред милото му отечество, Ефрем Каранфилов
заключава: „В тези вдъхновени дни, които наричаме
Възраждане, патриотизмът естествено става
съдържание и смисъл не само на историческото ни
развитие, но и на литературата. Обърнете внимание:
цялата ни възрожденска литература е стон за
родината или мечта за свобода, или боен вик.“ И
продължава по-нататък: „Патриотизмът тогава е едно-
временно идеал, зов за свобода, жертвоготовност,
вдъхновение и жива същност на човешкия живот.
Той е атмосфера, която непрекъснато обгръща най-
добрите българи и те я носят винаги със себе си при
всички криволичения в житейския си път.“6

През ХIХ в. патриотизмът е водеща ценност в
структурата на българския национален характер.
Родолюбието е сред най-значимите енергийни
ресурси, предопределили делото на титаните на
българските националноосвободителни борби –
Георги Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски,
Христо Ботев. Тази тенденция е продължена до
Първата световна война: най-оптимистичната и
плодотворна епоха (която всъщност се развива в
контекста на възрожденската традиция) в новата
история на България. Начело на държавата, в
първите свободни тридесет години, застават фигури
като Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Петко
Славейков, Захари Стоянов, Константин Стоилов,
Григор Начович, Михаил Маджаров, Константин
Величков, които биха правили чест на всяка
европейската държава от края на ХIХ век. Въпреки
политическите си различия те поставят интересите
на България на първо място. Мъдрата им и
далновидна политика осигурява на българите една
от най-демократичните конституции на епохата,
стремително развитие на стопанството, модерно
образование и култура. Създадена е боеспособна
армия (през 1885 г. българите разбиват за две
седмици сръбската армия, а през 1912 г. само за
двадесет и седем дена фактически разгромяват
Османската империя), подкрепяща и издигаща
националното самочувствие на българина. В
програмите на всички политическите партии
съществува раздел, свързан с националните задачи
на държавната власт. До Балканските войни за
македонските и тракийските българи е въпрос на чест
да се нарекат българи. „Ясно е, подчертава
Трендафил Митев, че при наличието на подобна
обществено-политическа реалност, доминиращата
тенденция в структурата на българския народен
характер не можеше да не е патриотизмът. Това е

времето, в което с основание можем да говорим за
наличието на един „чист“, „просветен“, „масов“, „съз-
нателен“, „държавнотворен“, „европейски по същ-
ността си“ патриотизъм“.7Родолюбието все още е
едно общонародно чувство, една „единосъщностна“
съставка в ценностната система на българина. То е
стимулиращ фактор за цялостното изграждане на
България и еманципирането на нашия народ в
европейския свят. Родолюбието вече е източник на
енергия за новаторство; за държавно строителство
във всички области на живота. Това е елемент на
характера, който превръща окончателно свободният
българин в европеец от ново време.

Днешната публична сфера е особено чув-
ствителна по посока идеите на Левски за толе-
рантността и етническата търпимост. Защото в
изграждането на този храм на „истината и правата
свобода“ Левски въвежда принципа на равноправието
между всички народности и се доказва като съвреме-
нен демократ. В българската народопсихология
основите на равнопоставеността са сложени още през
Средновековието. Прабългарите създават държавен
съюз със славяните и изграждат обща държава. По-
късно по нашите земи остават етнически групи и от
кумани, узи и печенеги. Българите се научават да
живеят с тях. А в ситуацията след 1396 г. – четири
столетия българинът съжителства с мюсюлмани,
черкези, татари и др., появили се по нашето землище.
Всичко това формира културата на толерантността в
българския народностен характер. Независимо от
изначалния конфликт между християнството и
исляма, в България са рядко познати изстъпления
на християни срещу мюсюлмани. Толерантността на
българина към народностите, с които съжителства,
е вън от съмнение! Това е исторически доказан факт,
не само спрямо мюсюлманите, но и към евреите и
арменците. Етническите напрежения тук са резултат
на политически, а не на религиозни съображения.
Неслучайно в писмата си Левски изрично подчертава:
„Не ще бъде в нашата България, като е в Турско
сега… Всичките народи в нея щат живеят под едни
чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее
човека; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито
са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят
законите равно с българинът.“

Важно е да се установи също, че българските
възрожденски дейци много ясно разграничават
обикновените трудещите се турци от османската
феодална върхушка. В „Прокламация до българския
народ“, написана от Иван Касабов през 1869 г., се
отправя призив за въстание. За турския народ се
заявява, че в нова и свободна България ще има равни
религиозни и политически права. В програмата на
БРЦК от април – май 1872 г. се казва, че в „българите
не въстават срещу турския народ, а против турското
правителство и тия турци, които го подкрепят“. А в
прокламацията, написана от Христо Ботев и Стефан
Стамболов, и разпространявана в навечерието на
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УНИВЕРСАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Доц. д. пол. н. Ивайло ХРИСТОВ (УНСС)
Резюме
Текстът проследява общочовешките измере-ния

на Васил Левски. Подобен поглед е мотивиран от
неизбежния паралел между него и останалите
европейски лидери от средата и края на ХIХ век.
Целта му е де се поставят възгледи на Апостола в
реда на понятия като „универсализъм“, „републи-
канизъм“, „конституционализъм“, „равноправие“,
„демократизъм“, „наровластие“, „правов ред“ и пр.
Независимо че повечето от тези идеи не се сбъд-
ват в бъдеще, мечтаната цел е реализирана – на
европейската карта се появява държава с изстра-
далото име България. Това е и своеобразна истори-
ческа реабилитация на хора като Апостола. Защото
Васил Левски е единствената личност, която ни
обединява все още, свидетелство за неговата
оригиналност и магнетизъм. Ето защо е налице и
нарастващата потребност името му да се
повтаря и слави.

THE UNIVERSAL MESSAGES OF VASIL LEVSKI
Assoc. Prof. D.Sc. Ivailo HRISTOV (UNWE)
Resume 
The text follows up the universal human dimensions

of Vasil Levski.   Such a view is motivated by the ines-
capable parallel between him and other European lead-
ers from the middle and the end of the ХIХ century. Its
purpose is to set the Apostle’s views in the order of con-
cepts such as „universalism“, „рepublicanism“, „consti-
tutionalism“, „equality of rights“, „democratism“, „people’s
rule“,   „legal order“, etc. Although most of these ideas do
not come true in the future, the desired goal is achieved
– a country with the suffered name Bulgaria appears on
the European map. This is also a kind of historical reha-
bilitation of people like the Apostle. Because Vasil Levski
is the only person who still unites us, a testimony of its
originality and magnetism. That is why there is the in-
creasing need for his name to be repeated and glorified. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ
ВАСИЛИЯ ЛЕВСКОГО
Доц. д. пол. н. Ивайло ХРИСТОВ (УНСС)
Резюме
Текст представляет исследование человеческих

измерений Василия Левского. Такой подход мотиви-
руются неизбежными параллелями между ним и
другими европейскими лидерами в середине и в конце
девятнадцатого века. Цель является стремлением
положить взгляды  Апостола рядом таких понятий,
как «универсализм», «республиканство», «конститу-
ционализм», «равноправие», «демократия», «народо-
властие», «правовый ред» и пр. под. Хотя большин-
ство эти идеи не сбывались в будущем, мечта-
тельная цель  достигнута – на европейскую карту
появилось держава с страдальческом именем
Болгария. Это также своего рода историческая
реабилитация таких людей как Апостолом. Потому
что Василий Левский является единнственой
личностью, которою объединяет нас до сих пор -
свидетельство о его оригинальности и магнетизма.
Вот почему возрастает потребность в повторении
его имени и прославлении.

Старозагорско въстание от 1875 г., се казва, че трябва
да се подаде „братска ръка“, помощ и покровителство
на мирните турци: „Честта, имотът и животът на
мирните турци трябва и за вас (участниците в
революционната организация, б.м. И. Х.) да бъдат
толкова мили и светли, колкото и за тях“.8

Левски изрично акцентира върху равенството
между различните религии и равенството между
народностите. Не по-малко внимание той отделя на
равноправието между гражданите – т.е. всички
жители на републиката, независимо от своята вяра и
народност, притежават еднакви граждански права.
„Днешният век е век на свободата и равноправието
на всички народности“ – заявява Дякона в писмото
си от 6 октомври 1871 г. и продължава: „Днес всеки
притеснен и потиснат, всеки, комуто тежат робските
синджири на врата и който носи жалостното и срамно
име роб, е напънал всичките си сили – и нравствени,
и физически – и търси случай да отърси от себе си
по какъвто и да е начин да би било робското тегло…
(Всеки) иска да живее свободно и да се наслаждава
на божията природа, иска да бъде човек“. Поразител-
ни са подобни думи, кореспондиращи с идеите на
модерния европейския свят. При това те са изречени
през втората половина на ХIХ век, когато току-що е
премахнато робството в САЩ и е оповестен мани-
фестът за отмяна на крепостното право в Русия. „Тези
мисли са достатъчни, за да окачествим Апостола като
гражданин не само на България, но и като гражданин
на Европа и света. Защото да прокламираш девиза,
че ХIХ век е век на свободата и равноправието на
всички народности, когато живееш в условията на
една източноазиатска феодална деспотия, означава
твърде много. Означава, че познаваш този век, че
осъзнаваш постиженията на европейските народи,
че разбираш новите моменти в развитието на
европейското обществено пространство, че
възприемаш това развитие за всички – и за тези,
които са в собствената си държава, и за тези, които
са все още под чужда власт.9

Неслучайно Левски е наречен Апостола на
свободата. И то не само, защото се е борил срещу
османската власт, а и поради факта, че е носител на
либерални идеи и ценности, основани върху
принципите на демокрацията, на законността, на
развитието и на свободата на човека.

доц. дпн Ивайло ХРИСТОВ
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БЪЛГАРСКИТЕ
КОЛОНИИ В
БЕСАРАБИЯ
(1774–1856)

Историята на българските колонии в Бесарабия в първата
половина на XIX в. е предмет на изследване, безспорно актуален
и днес. Нужно е да се подчертае, че досега изучаването на
тази тема е било откъслечно, фрагментарно. В наши дни интерес
представлява все по-изчерпателното изследване на местата,
населени с български колонисти в Бесарабия, определяне на
предпоставките и уточняване на особеностите на този процес
на миграция и заселване.

Съгласно преброяването на населението от 2014 г., про-
ведено в Република Молдова, от общото количество население
2 804 801, българите са 51 867 човека, или 1,8 %. Ако се
отчете, че голяма част от потомците на българите, имигрирали
на север от Дунав, са уседнали на територията на съвременна
Украйна (в Буджака), където тяхното количество (в съответствие
с преброяването на населението на Украйна през 2001 г.) е било
204 600 души, може да се пресметне, че общият брой българи
в Република Молдова и Украйна е 256 467 души. Очевидно
е, че те съставляват важна част в бесарабското пространство,
ограничено от реките Прут, Днестър и Черно море. Освен това
значимостта на темата се поддържа и от факта, че през
последните години се наблюдава повишен интерес на самите
българи към познаване на собствената история, техните родни
места и развитието на Бесарабия. Не може да се оставят без
внимание проблемите, свързани с процеса на образуване на
колониите, с взаимоотношенията, формиращи се със съсед-
стващите етноси, отношенията с властта на дадено етническо
съобщество в продължение на различни периоди време. Оттук
се появява и необходимостта от подготовка на научни моно-
графии, базиращи се на документални, т.е. достоверни източ-
ници, които биха удовлетворили нарасналата взискателност на
обществото в Република Молдова като цяло и общността на
българите в частност. Подобни изследвания предизвикват широк
интерес и в метрополията (в България), където в полезрението
попада както историята на диаспората, така и актуалните нужди
на българите, където и да се намират.

В Първа глава, която се нарича Историография и истори-
чески източници, отнасящи се до българските колонии
в Бесарабия от първата половина на XIX в., в проблемно-
хронологичен ред се анализират основните исторически
направления и школи, занимаващи се с въпросите на социално-
икономическото и културно развитие на бесарабските българи.
Също тук се прави анализ на главните източници, които се
подразделят на две категории – издадени и неиздавани. Това е
съществено, с цел да се представи историографската и
историческата база на изследването, на които авторът е изградил
своята работа.

Изследователите – представители на една или друга
историческа школа – имат своите особености при разглеждане
на проблемите, свързани с историята на българите в Бесарабия.
Една от най-представителните, в дадения аспект, школи е
руската. От трудовете на представителите на тази школа следва
да се спомене работата на руския чиновник Павел Свинин, който
е направил историческо описание на Бесарабия. Подчертано
внимание Свинин отделя на демографската ситуация на региона.
От тази гледна точка неговият труд предоставя информация за
броя на българските имигранти в Бесарабия, тяхното разпре-
деление по административни райони. Също така Свинин
детайлно е описал основните занятия на българите.

Иван Думиника е роден на 1
август 1988 г. в с. Твърдица,
Тараклийски район, Републи-
ка Молдова. Владее българ-
ски, руски, румънски, украин-
ски и английски език. Завър-
шва Молдовския държавен
университет със степен „Ба-
калавър“ (2010), като защи-
тава дипломна работа на те-
ма: „Переселение балкан-
ских народов на территорию

Бессарабии в первой половине XIX в. в русской,
румынской и болгарской историографии (на
примере албанцев, болгар, греков и сербов)“. Във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ през 2011 г. защитава магистърска теза:
„Българските преселници в Бесарабия в края на
XVIII и първата половина на XIX в. в историогра-
фията“. Научните му интереси са насочени към
различни проблеми от новата история на българ-
ските преселници в Бесарабия от втората поло-
вина на ХVІІІ до средата на ХIХ век. Автор и съав-
тор е на три монографии и съставител на четири
сборника с изследвания.

Иван ДУМИНИКА
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Първото изследване, изцяло посветено на
историята на българите в Бесарабия, принадлежи на
Аполон Скалковски. В своята работа авторът пре-
доставя ценна информация за броя на колонистите,
техните занаяти, традиции и т.н.

Александър Зашчук за първи път след Кримската
война (1853 – 1856 г.) се заема с детайлно разглеж-
дане на икономическия живот (селскостопански
работи, домашни занаяти), а също така и със социал-
ното състояние и религиозния състав на Бесарабия,
допълвайки общата картина със сведения за
българските колонисти от този период.

Александър Клаус представя специфичните
особености на българските аграрни стопанства.
Авторът представя данни относно раздаването на
земя на колонистите, формата на земевладеене,
развитието на занаятите и търговията в колониите.

Николай Державин е още един изследовател,
който се е занимавал с историята на българските
съобщества в Бесарабия. Трудът на слависта Н.
Державин е първата монография с обобщаващ
характер, в която на базата на различни източници
(за предпочитане статистически) е бил комплексно
изследван широк спектър проблеми, отнасящи се до
преселването, броя и икономическата дейност на
българските колонисти.

В съветската историография темата, свързана със
заселването на Буджака с българи, в значителна
степен е била изследвана в Кишинев. Марксистко-
ленинският постулат за определящия характер на
икономическите отношения е давал приоритет на
социално-икономическата тематика в научно-
историческите изследвания. В този смисъл следва
да се отбележи трудът на кишиневския историк Иван
Мешчерюк. В своята работа, посветена на социалното
движение на българите в Бесарабия през 1812 – 1820
г., основавайки се на архивни материали, Ив. Мешче-
рюк разкрива борбата на българските преселници за
получаване на права, равни с тези на казаците от
Донската армия. Това е означавало предоставяне на
определени социално-икономически привилегии. В
друга работа, в която се разглежда социалното
движение на колонистите през 1842 – 1844 г., Меще-
рюк изследва съответната тема от позицията на
борбата на българите с произвола на колонистките
власти, които са експлоатирали незаконно техния
труд. Авторът, изхождайки от съветските историо-
графски постулати, е пропуснал да отбележи много
важен фактор: една от главните роли в тези движения
са играли богатите българи, например семейство
Минкови от Болград, организирало цял ред въстания
на колонистите.

Темата за преселването на българите в Южна
Бесарабия в 1828 – 1834 г. също заема значително
място в изследванията на Ив. Мешчерюк. Този проб-
лем е бил свързан най-вече с балканската политика
на Руската империя. Мешчерюк пръв в съветската

историография достатъчно остро критикува царската
политика на Балканите и обяснява преселването на
българите, съотнасяйки го, преди всичко със страте-
гическите и геополитически интереси на царизма. А
именно: с подобна политика (отчитаща репутацията
на Руската империя в очите на балканските народи)
са свързани вътрешните добри отношения с
българските преселници.

Един от основните си трудове Ив. Мешчерюк
посвещава на социално-икономическото развитие на
българските колонии в южна Бесарабия (1808–1856
г.). Изследователят успешно разглежда два проблем-
ни аспекта – социален и икономически. В социален
аспект, Мешчерюк отделя внимание на социалната
структура на колонисткото съобщество, подчертавай-
ки проблема, свързан със социално-юридическия
статут на колонистите. В икономически план той
прави многостранно описание на колонистките
стопанства (земеделие, животновъдство, лозарство
и зеленчукопроизводство).

Константин Поглубко, друг виден българист от този
период, за първи път очертава няколко конкретни
етапа на преселванията на българите в Бесарабия.
Освен това, той е бил първият, който е повдигнал (но
за съжаление не е развил) въпроса за еволюцията
на културния живот на колонистите.

Балканистът Самуил Бернщейн е предложил
съвършено нов подход в съветската историография
към изучаването на преселванията на българите. На
базата на документи, намиращи се в архива на
Одеса, той успява да установи връзка между
преселването след руско-турската война 1828 – 1829
г. и опитът на генерал-губернатора на Бесарабия М.
Воронцов да привлече в управлявания от него район
занаятчии, корабостроители, моряци и др.

Съвременната руска историография отделя
недостатъчно внимание на този проблем, макар че
важни документи, отнасящи се до заселването на
южна Бесарабия с българи в началото на XIX век, се
намират в архивите на Санкт-Петербург и Москва.
Може да се спомене само излязлата през 2004 г.
монография на Елена Белова за миграционната
политика, провеждана в южната част на Руската
империя и преселването на българите в Новорусий-
ски край и Бесарабия (1751–1871). На базата на
абсолютно нови, за първи път публикувани материали,
руската изследователка анализира различни
законодателни актове, издадени от императорския
двор, с цел да се регулира миграцията на българите
в южните провинции.

В Република Молдова в тази област са работили
изследователите Николай Червенков и Иван Грек,
които през 1993 г. са публикували на български език
монография за миналото и настоящето на българите
в Украйна и Молдова.

Особен интерес за българистите от Украйна
представлява изучаването на преселването на
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българите, компактно живеещи в Запорожието. Това
се обяснява с факта, че в средата на XVIII в. на тази
територия са се формирали първите български
селскостопански и военни селища. Изследвания в
този хронологически сегмент провежда Владимир
Милчев. В последно време украинските историци
проявяват повишен интерес към проблема за
възникването и формирането на българската
общност, така наречените „туканци“ (най-старите
преселници, заселили си в Южна Бесарабия преди
1806 – 1812 г.). В резултат на теренните изследвания,
проведени в България, а също така и от анализа на
фолклора на бесарабските българи и архивните
документи, Владимир Милчев, Александър Ганчев
и Александър Пригарин доказват, че зоната на техния
произход е Сърнена Средна гора, намираща се в
южна България.

В българската историография проблемите на
преселването и развитието на българите в Бесарабия
започват да се изучават в края на XIX в. Автори на
тези изследвания обикновено са били бесарабски
българи, заселили се в България. Първите опити в
тази област са били представени в няколко статии на
Гавриил Занетов. Авторът е направил опит да устано-
ви изначалните пунктове на изселване на българското
население на базата на свидетелства на съвремен-
ници, а също така е взимал лично интервюта по
време на своите теренни изследвания.

Известна е работата и на Йов Титоров, издадена
в София през 1903 г. В книгата има нови материали,
относно различни страни на живота на българите в
Буджака, започвайки от тяхното преселване до
начина на живот на съобществото.

В периода между войните изследователите от
София са се опитали да докажат, че техните съотече-
ственици от кралство Румъния е трябвало да се
ползват със същите права и привилегии, които са
имали в царска Русия, включително и автономно
управление. В този дух е била написана работата на
Владимир Дякович „Българската Бесарабия“, изда-
дена през 1918 г. През 1930 г. неговият син Алексан-
дър Дякович преиздава книгата на своя баща, заме-
няйки нейното название с неутралното „Българите в
Бесарабия”. Трудът съдържа много важни данни за
основните етапи на заселването на Буджака и
неговото усвояване от икономическа гледна точка.

След дълго прекъсване изследователите от
България се връщат към тази тематика през 2003 г.
Историкът Стефан Дойнов, на базата на своята
докторска дисертация, публикува книга за българите
в Украйна и Молдова в периода 1751–1878 г. Проявя-
вайки научен интерес към военните действия на
българска територия, той отделя особено внимание
на темата за участието на българските доброволци в
тези кампании и техните връзки с емиграцията. Дой-
нов е един от първите, който използвайки материали
от софийските архиви, детайлно се е спрял на положе-

нието в сферата на образованието и църквата в
българските колонии.

Взимайки под внимание големия интерес на
българското общество към бесарабските българи,
историкът от Велико Търново Калчо К. Калчев е издал
през 2009 г. курс лекции за появата и и развитието на
българите в Бесарабия. В труда са включени сведе-
ния за главните събития от историята на бесарабските
българи, а също така и за бележити личности. На
базата на вече издадени източници Калчев изследва
и кратко отбелязва нови аспекти на изучаване на
историята на бесарабските българи.

В рамките на румънската историческа школа
българите са се ползвали с особено внимание след
1918 г, когато Бесарабия влиза в състава на кралство
Румъния. За дадената историческа школа е характе-
рен интересът към причините за емиграция на
българите и еволюцията на броя на това население
в южна Бесарабия. Първи е изследвал тези въпроси
Г. М. Драгомир. Той е отделил особено внимание на
законодателната база, регламентираща статута на
колонистите.

От своя страна, Александър Арборе през 1929 г.
е систематизирал статистическите данни, съществу-
ващи към този момент, относително българите. Той
въвежда в науката нови документи, отразяващи
развитието на българските колонии, основани в
Добруджа.

Теодор Холбан през 1937 г. е посветил на
бесарабските българи няколко статии, които са били
публикувани в кишиневското списание Viaţa
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Basarabiei (Бесарабски живот). Основните източници,
към които се обръща авторът, имат статистически
характер.

Книгата на Димитър Минчев (Констанца, 1938 г.)
е безспорен успех за румънската историография в
изучаването на проблема за бесарабските българи.
Нейният автор е направил комплексен анализ на
колонизацията на региона.

През 1944 г. в Букурещ Йон Нистор, позовавайки
се на архивни материали, публикува в научните среди
статистически данни за българите от Банат и Бесара-
бия, като указва административните райони, комуни,
а също и числеността на живеещите в тях българи,
използвайки сведения, съдържащи се в австрийската
дипломатическа кореспонденция, която се е съхрани-
ла в Букурещ.

Във Втора глава, озаглавена Имиграция на
българите в Бесарабия в края на XVIII – първата
половина на XIX век, се разкриват основните
причини и начини на емиграция на българите на
север от Дунав. Обръща се внимание на методите,
с чиято помощ руското правителство е привличало
преселниците. В същото време в нея се говори за
ролята на Османската империя, чиито репресии са
подтиквали поробените българи към емиграция.
Определят се етапите на емиграцията на българите
в Буджака, която в голямата си част е станала по
време и в първите години след руско-турските войни
1806 – 1812 г. и 1828 – 1829 г. Изследва се процесът
на така наречената вътрешна миграция на колонисти-
те в Пруто-Днестровския регион. Като следствие на
това се открояват три направления на вътрешна
миграция на колонистите: от земи чужда (болярска)
собственост на свободни държавни земи на Буджака,
от едни колонии в други, от градовете в колониите.
Определят се главните региони и, в някои случаи,
населени места, от които са емигрирали българите.
За първи път се засяга темата за миграция на
българските колонисти от Бесарабия в Молдавското
княжество.

Представеният в дадената глава материал ни
позволява да направим няколко извода. Още в
началото на XIX в. миграцията на българите на север
от Дунав и на юг в Руската империя е имала внуши-
телни размери, които са се увеличили след руско-
турските войни 1806 – 1812 г., достигайки своя апогей
по време на войната 1828 – 1829 г. Източниците
свидетелстват, че сред така наречените сърби, усед-
нали в дунавските княжества във втората половина
на XVIII в. и даже в началото на XIX в. е имало в
действителност българи. В официалните документи
владетелите, за да избегнат проблеми с османските
власти, които не са желаели заминаването на бълга-
рите, са ги записвали като сърби. В този случай може
да се добави и факторът сходство на езиците, в ре-
зултат на което се е създала ситуация, че румънските
власти не са намирали разлика между българи и

сърби, разглеждайки ги като едно цяло.
Една от основните форми на борба за национално

освобождение на българския народ е било участието
на опълченски отряди на страната на руската армия
по време на руско-турските войни. Българите са се
проявявали и като прекрасни преводачи и водачи.
Именно това активно участие на българите е привляк-
ло вниманието на руското правителство, което ги е
считало народ, доказал лоялност към руската корона.

Получените данни ни позволяват да преразгледа-
ме постулата на съветската историография, относно
причините, подбудили българите да изоставят госпо-
дарските земи, разположени по поречието на река
Прут и да се преселват на държавните земи на Буд-
жака. Освен опитите на помещците и арендаторите
да накарат колонистите да плащат десятък и да ги
заставят да изпълняват трудова повинност, важна
причина се явява и пренаселеността на молдавските
села. Недостатъкът от обработваема земя е преди-
звиквал конфликти между имигрантите и местното на-
селение. Затова имигрантите се стремят да уседнат
на държавни земи, които са могли да обработват,
без да бъдат ограничавани от различни обстоятел-
ства. Миграцията на българите в самата Бесарабия,
в периода 1812 – 1828 г., се характеризира с няколко
основни направления – от Грачанския, Хотарничан-
ския и цинут (район) Кодру, най-вече в Бендерски
цинут, и по-късно, в Томарово, тъй като там е имало
свободни държавни земи. Голяма част са се преме-
стили от Хотарничански цинут, защото е бил съседен
с Бендерски. Анализът на получените в хода на
изследването данни показа, че по-голямата част
колонистите, емигрирали от българските градове, са
били търговци, а тези, които са емигрирали от селата
– селяни и занаятчии. В този период, стремейки се
да развие собствен флот на Черно море, руското
правителство е поощрявало имиграцията на хора с
морски професии. Обезпокоени от големия поток
емигранти, османските власти са се опитали да спрат
българите и са предприемали действия да върнат
тези от тях, които вече са заминали. Било е предприе-
то намаляване на данъците за българските селяни.
Сред българите, заминали в Бесарабия и в дунав-
ските княжества, се е провеждала агитация от осман-
ски емисари, които ги убеждавали да се върнат в
Османската империя, в родината. Съществуват
данни за относителния брой на върналите се в
Османската империя от 18 840 до 20 839 и 25 000.
Позовавайки се на архивни данни, ние достигнахме
до извода, че в този период на българска земя са се
върнали 15 000 души.

Най-масовата миграция, на север от Дунав, е
станала по време и след руско-турските войни 1828–
1829 г.: известните в историографията цифри показват,
че в периода 1828– 1830 г. българските земи са
оставили 140 000 – 150 000 българи. Според нас,
позовавайки се на руски архивни данни, може да се
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счита, че през есента на 1831 г. в Бесарабия, зад
Дунав са се преселили 9 085 семейства (51 500
души). През пролетта на 1832 г. са били основани 26
колонии с население 11 770 души, а в колониите,
основани по-рано, вероятно е имало 24 760 души.
Общо в Бесарабия са се установили 36 530 колонисти
на 243,5 хил. десетини земя. По-късно 15 000
мигранти са се върнали в България, а останалите са
уседнали предимно в три окръга – Измаилски,
Верхне-Буджакски и Нижне-Буджакски.

В Трета глава – Социално-икономическо разви-
тие на българските колонисти в Бесарабия
(1812 – 1856 г.) – се изследва политиката на Руската
империя по предоставяне на привилегии на
заддунавските бежанци. Представени са действията
на българите, претендиращи за социално-юридиче-
ски статут на колонисти. В тази глава се прави оценка
на нивото на развитие на отраслите на икономиката
в колониите (земеделие, животновъдство и занаят-
чийство). С помощта на архивни източници е изслед-
вана динамиката на разпространение на различни
селскостопански култури в българските колонии. В
сравнителен план е представено развитието на
отраслите на селското стопанство в окръзите,
населени с колонисти, а също така в някои отделни
колонии. Отделно място е отредено на вътрешната и
външна търговия, която успешно се е водела от
българи търговци. Описва се дейността на еснафите
и търговците от български произход в различните
гилдии на бесарабските градове. Според исторически
източници, през 1846 г. в Болград са живели 18
търговци, а в Комрат – 12. Във всички колонии броят
търговци, които не принадлежат към никоя гилдия, е
достигнал 435 души. Статистическите данни за 1847
г. свидетелстват за това, че сред българските
колонисти е имало 13 търговци, членове на една или
друга гилдия и 345 души, които са се занимавали с
търговия, без да са регистрирани в гилдиите. Обръща
се внимание на икономическите отношения на
българските колонисти с немските колонисти и
местното население, което е довело до заимствания
в стопанската сфера.

Материалите, представени в тази глава, дават
възможност да се направят следните изводи:
социалният състав на преселниците зад Дунав, по-
голямата част от които са били селяни, е бил опреде-
лен от факта, че основният поминък в колониите е
селското стопанство; българските колонисти са дали
предпочитание на животновъдството, като отрасъл
на икономиката, отчитайки климатичните условия на
Буджакската степ и наличието на големи пасища;
заселването на плодородни земи им е позволило да
се занимават със земеделие, но са били необходими
големи физически усилия при обработката на
целината; първоначално българите са практикували
достатъчно примитивно земеделие, което е било
основно до средата на XIX в. След това започват да

използват подобрени селскостопански механизми
като усъвършенстван плуг, който се е използвал „за
оран на леки земи и за оран на целинни земи“. Така
системата на примитивно земеделие е била заменена
с по-прогресивна.

Икономиката на българските колонисти се развива
като търговска и основно е ориентирана към снабдя-
ване на външния и вътрешен пазар с продукти на
животновъдството, земеделието и лозарството.
Руското правителство е поощрявало въвличането на
българските търговци в стоково-паричните отноше-
ния. На това се е базирал стремежът да се решат
съществуващите в региона икономически проблеми,
а също така да се установят и укрепят търговско-
икономическите отношения между Руската империя,
включително Бесарабия, и Османската империя.
Благодарение на облекчените условия и привилегии-
те, предоставени от царското правителство, от
средата на българските колонисти са се издигнали
едри земевладелци и търговци. Първите, още през
30-те години на XIX в. основават големи чифлици в
колониите и извън тях, а българските търговци
натрупват значителен търговски капитал.

Основна тема, разгледана в Четвърта глава –
Църквата и образованието в българските
бесарабски колонии през първата половина на
XIX в. , е реалната ситуация в духовната и образова-
телната сфера в българските колонии. Според
сведенията на А. Клаус до 1826 г. в 33 от 60 колонии
вече са били построени църкви. През 1832 г. по ини-
циатива и с участието на попечителя на българските
колонисти в Бесарабия генерал Иван Инзов,
Комитетът по архитектура към Министерството на
вътрешните работи е утвърдил два типа проекти за
строителството на църкви в българските колонии;
техен автор е бил архитект Алексеев. Работата по
строителството на църквите е била наблюдавана от
протойерей Александър Савицки и изправника на
Верхне-Буджакски окръг Андрей Пашков (а от 1844
г. – от неговия приемник Дмитрий Койчо).

Първите църкви, които започват дейността си в
българските колонии, са били построени в 1812 г.
(параклис в колония Кирсово), в 1813 г. (Дезгинджа)
и в 1814 г. (църквите в колониите Еникьой, Импицита
и Карагач). Особена роля в духовния живот на беса-
рабските българи е имала Спасо-Преображенската
катедрална църква, разположена в административния
център на колонистите – град Болград. За строител-
ството на катедралата са били похарчени 700 000
сребърни рубли. На 15 октомври 1838 г. този храм е
бил осветен от архиепископа на Кишинев и Хотин
Дмитрий Сулима. През 40-те години на XIXв. в
българските колонии са живели 130 свещеници и
дякони, а също и 333 псалти.

Що се отнася до ланкастърските училища, ще
отбележим, че в българските колонии те са започнали
да се откриват от 1840 г. Тогава, съгласно указа на
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министъра на държавното имущество граф Павел
Киселев, в колониите е започнал процесът на от-
криване на училища. Училищата се били енорийски,
защото са се откривали към църквите. Учебният
процес се е основавал на „Инструкциите за главните
правила на селските колониални училища“ (1842 г.).
Преподаването се е провеждало по ланкастърската
система: отначало учителят е обучавал няколко
способни ученици, а след това всеки от тях е
предавал натрупаните знания на неголяма група
деца. Това е бил най-бързият и най-евтин метод за
разпространение на знанията. Ние откриваме, че през
1843 г. в българските колонии са действали 77
училища. Повечето от тях са се намирали в Нижне-
Буджакския окръг – 23 училища, след това в Верхне-
Буджакския – 20, Кагулско-Прутския – 18 и
Измаилския – 16 училища. През 1844 г. в колониите
вече е имало 90 училища, а през 1846 г. – 86. Според
сведенията на А. Скальковски, през 1847 г. в окръзите
на колонистите е имало 90 учебни заведения. Не
може да се говори за продължителна дейност на
училищата в колониите, поради отношението на
чиновниците от колониалната администрация.
Управляващият заддунавските преселници И.
Арендаренко е заявявал, че за селските деца
„образованието е безполезно и вредно“, а през 1849
г. попечителят на преселниците Миронов дава разпо-
реждане да се затворят училищата под предлог, че
в българските колонии няма сгради, предназначени
за училища и не достигат учители. По някои сведе-
ния, обаче, не всички колонисти са се подчинили на
решението на Миронов: влагайки собствени
финансови средства, хората продължавали да
изпращат децата си на училище. През 1850 г. във
всички български училища на Буджака са учили 1
489 деца, от които 734 не са завършили обучението.

Материалът, изложен в тази глава, ни позволява
да направим извод, че в Бесарабия българските
преселници са получили свобода на вероизповедание
и след 1812 г. са започнали да строят параклиси и
църкви. Този факт има своето обяснение: българите
са осъзнали, че се намират в Бесарабия не временно
и няма да бъдат принудени да се върнат в Османска-
та империя. Сред клириците-колонисти е имало
свещеници, които са пропагандирали идеята за
националното възраждане на българите. Убедителни
примери в това отношение са Василий Маноилов от
колония Кирсово, Драгни Паскалев от Твърдица,
Дмитрий Панайотов от Болград. Късното откриване
на първите училища – през 30 – 40-те години на XIX
в. – се обяснява с факта, че колонистите са били
поставени пред необходимостта да решават най-
напред острите, насъщни социално-икономически
проблеми, а въпросите, свързани с църквата и учили-
щето, са останали на заден план. Само след узаконя-
ване на социалния статут на колонистите, пресел-
ниците зад Дунав са започнали да обръщат внимание

на основаването на учебни заведения. Откриването
на ланкастърските училища в колониите е било
важен етап в развитието на образователната система.
Децата на колонистите са придобили възможност да
получат светско образование, а част от тях да се
издигнат в социалната стълба.

В резултат на изчерпателния анализ на докумен-
талните архивни материали и други източници,
относно историята на българите в Бесарабия през
първата половина на XIX в., може да се направят
няколко извода. В разглеждания период се е фор-
мирала българската диаспора в южна Бесарабия.
Преселването на българите от Османската империя
е станало в няколко етапа, всеки от които е имал
своите собствени причини. Началото на миграцион-
ния процес е свързано с ожесточаването на полити-
ката на Османската империя, свързана с нейните
християнски поданици, а също така и с политиката
на Руската империя, която се е стремила да разпро-
страни своето влияние над балканското население и
да засели с православни християни завоюваните от
нея причерноморски територии. Като следствие на
това в Бесарабия са били основани колонии от
заддунавски преселници. Масовата имиграция на
българите е имала положително влияние върху
икономическото положение на Бесарабия. Изключи-
телно важно значение е имал фактът, че те започнали
да обработват целината на Буджакската степ. Из-
следваният период е бил благоприятен за българите
на Бесарабия в областта на духовния живот и
образованието, тъй като сред гражданските свободи,
предоставените от Руската империя, е била и
свободата на вероизповедание.

Иван ДУМИНИКА

БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ
В БЕСАРАБИЯ (1774–1856)
Иван ДУМИНИКА
Резюме
Историята на българските колонии в Бесарабия

в първата половина на XIX в., е предмет на изслед-
ване, безспорно актуален и днес. Нужно е да се под-
чертае, че досега изучаването на тази тема е
било откъслечно, фрагментарно. В наши дни инте-
рес представлява все по-изчерпателното изслед-
ване на местата, населени с български колонисти
в Бесарабия, определяне на предпоставките и
уточняване на особеностите на този процес на
миграция и заселване.

Съгласно преброяването на населението от
2014 г., проведено в Република Молдова, от общото
количество население 2 804 801, българите са 51
867 човека, или 1,8 %. Ако се отчете, че голяма
част от потомците на българите, имигрирали на
север от Дунав, са уседнали на територията на
съвременна Украйна (в Буджака), където тяхното
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количество (в съответствие с преброяването на
населението на Украйна през 2001 г.) е било 204
600 души, може да се пресметне, че общият брой
българи в Република Молдова и Украйна е 256
467 души. Очевидно е, че те съставляват важна
част в бесарабското пространство, ограничено
от реките Прут, Днестър и Черно море. Освен
това значимостта на темата се поддържа и от
факта, че през последните години се наблюдава
повишен интерес на самите българи към познаване
на собствената история, техните родни места и
развитието на Бесарабия. Не може да се оставят
без внимание проблемите, свързани с процеса на
образуване на колониите, с взаимоотношенията,
формиращи се със съседстващите етноси, отно-
шенията с властта на дадено етническо съобще-
ство в продължение на различни периоди време.
Оттук се появява и необходимостта от подготов-
ка на научни монографии, базиращи се на докумен-
тални, т.е. достоверни източници, които биха
удовлетворили нарасналата взискателност на
обществото в Република Молдова като цяло и
общността на българите в частност. Подобни
изследвания предизвикват широк интерес и в
метрополията (в България), където в полезре-
нието попада както историята на диаспората,
така и актуалните нужди на българите, където и
да се намират.

COLONIES OF BULGARIANS
IN BESSARABIA (1774-1856)
Ivan DUMINIKA
Summary
The history of the Bulgarian colonies in Bessarabia

in the first half of the 19th century is a subject of re-
search whose actuality is undeniable. However, we can
mention that until now the study of this theme has been
made fragmentary, by component. Under these circum-
stances, it is of interest to treat as fully as possible the
history of the settling of the Bulgarian settlers in
Bessarabia, to determine the premises and to concret-
ize the particularities of this migration and colonization
process. According to the 2014 census carried out in
the Republic of Moldova, out of the total population of
the republic of 2 804 801 people, Bulgarians constitute
51 867 persons or 1.8%. Taking into account the fact
that a large number of ethnic Bulgarian descendants of
Transdanubian immigrants are seated in today’s Ukraine
(Bugeac), where their number (according to the 2001
census in Ukraine) was set at 204 600 persons, it can
be estimated that the total number of Bulgarians in the
Republic of Moldova and Ukraine is 256 467 persons. It
is clear that their share is very important in the
Bessarabian space, bordered by the rivers Prut and
Nistru and the Black Sea. The relevance of the theme
also derives from the fact that in recent years the inter-
est of the Bessarabian Bulgarians themselves has grown
over the knowledge of their own history, their establish-
ment and their development on the territory of Bessarabia.
The issues related to the process of colony formation,

relations with neighboring ethnicities, the attitude of the
authorities towards this ethnic community at different
times are not neglected. Hence, here appears the ne-
cessity of preparing scientific papers focused on docu-
mentary sources, which are truthful, that would satisfy
the increasingly demanding requirements of the society
of the Republic of Moldova in general and of the Bulgar-
ian community in particular. Such studies provoke a
broad interest in the metropolis (in Bulgaria), where the
history of the Diaspora and the current needs of Bulgar-
ians from everywhere are followed.

БОЛГАРСКИЕ КОЛОНИИ
БЕССАРАБИИ (1774–1856).
Иван ДУМИНИКА
Резюме
История болгарских колоний Бессарабии в

первой половине XIX в. является таким предмет
исследования, актуальность которого не вызыва-
ет сомнений. Можно упомянуть, однако, что до
настоящего времени изучение данной темы
осуществлялось фрагментарно, отрывочно. В
сложившихся условиях интерес представляет как
можно более полное исследование истории
поселения болгарских колонистов в Бессарабии,
определение предпосылок и конкретизация особен-
ностей этого процесса миграции и заселения.
Согласно переписи 2014 г., проведенной в Республи-
ке Молдова, из общего числа населения республики
2  804  801 чел. болгары составляют 51  867 чел.,
или 1,8%. С учетом того, что большая часть
потомков болгар, иммигрировавших из-за Дуная,
осела на территории современной Украины (в
Буджаке), где их количество (в соответствии с
переписью населения Украины 2001 г.) насчитыва-
ло 204  600 чел., можно вычислить, что общее
число болгар Республики Молдова и Украины – 256 
467 чел. Совершенно очевидно, что их доля
является очень важной в бессарабском простран-
стве, ограниченном реками Прут и Днестр, а
также Черным морем. Кроме того, значимость
темы поддерживается и тем, что в последние
годы наблюдается чрезвычайный рост интереса
самих болгар к познанию собственной истории, их
поселении и развитии на территории Бессарабии.
Не обойдены вниманием проблемы, связанные с
процессом формирования колоний, с взаимосвязями,
складывавшимися с соседними этносами, с отно-
шением властей к данному этническому сообще-
ству на протяжении различных периодов. Отсюда
вытекает и необходимость подготовки научных
работ, основанных на документальных, то есть
достоверных, источниках, которые удовлетворяли
бы возросшую взыскательность требований
общества Республики Молдова в целом и общности
болгар в частности. Подобные исследования
вызывают широкий интерес и в метрополии (в
Болгарии), где в поле внимания находится как
история диаспоры, так и актуальные потребно-
сти болгар, где бы они ни проживали.
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В годината, в която отбелязваме 180 години от рождението
на Васил Левски, в която се публикуват и нови изследвания за
Апостола, продължават да се тиражират и редица неистини –
изопачени, тенденциозно преиначени, шокиращо представени
факти, свързани с Васил Левски, близките му и родното му място.
Началото на много от тях датира още от миналия век, но лошото
е, че повтаряни многократно, те започват да се приемат от
широката публика като истини. Целта на настоящото съобщение
е да се изяснят няколко от тези въпроси, станали обект на
необективни, документално необосновани публикации във
вестници, списания, в интернет сайтове, на радио и телевизионни
предавания.

Първият въпрос, на който бих искала да се спра, е съдбата
на родната къща на Васил Левски. Много често той се задава
и коментира, и в музея, и на страниците на различни издания и
сайтове в интернет. За съжаление не са малко текстовете, чиито
автори некоректно и необективно представят историята на това
свято за всеки българин място. Според едни родната къща на
Апостола е била опожарена по време на освободителната война,
според други е била разрушена, според трети е била спасена
от разрушаване през 1933 г.

Всички документи, публикации от началото на 20 век, спомени
на карловци и родственици на Левски показват нещо друго. Тя
просто е била изоставена последователно от членовете на
семейството на Апостола, поради различни обстоятелства.
Последна напуска дома Гина Кунчева, за да отиде да живее
при дъщеря си Яна. Така в годините около Освобождението
къщата запустява, започва да се руши, докато рухне изцяло.
За нищожните останки от нея се разказва в карловския вестник
„Просвета“ в описанието на патронния празник на Ученолюби-
вото дружество „Васил Левски“, чийто орган е този вестник. То
е показателно за отношението на карловци към мястото, където
се е родил Васил Левски: „Рядко карловските граждани са се
отзовавали в целостта си да участвуват в едно подобно търже-
ство... Беше се стекъл буквално целият град. Между присъству-
ващите личеше на първо място сестрата на Левски, баба Яна...
Шествието спря пред развалините, гдето е била къщата на
Апостола. Едва ли би се намерило място, гдето българското
сърце да бие по-силно и гърдите да разширяват тъй велики
чувства, като мястото, гдето е преживяло веселото юношество
едно дете, което можа да раздвижи цял един народ. Но какво
разочарование! Пред нас се изпречват само някакви изсипани
зидове, обрасли в бурен, и пустош... Една тиха тъга обзема
душата, стояща пред грозната действителност.”1

Ученолюбивото дружество е организацията, която първа
повдига въпроса за запазването на мястото, където се е
намирала родната къща на Апостола на свободата. Възникнала
веднага след Освобождението, тази идея преодолява редица
препятствия и се променя във времето. След остри спорове
през 1926 г. се премахва улицата, която по първия градоустрой-
ствен план на Карлово от 1900 г. минава през двора на родната
къща на Васил Левски. Карловци се отказват и от идеите за
построяване на това място на увеселителен парк с дом за
благотворителни цели през 1902 г.2 и парк с чешма и бюст на
Апостола през 1926 г.3 Впоследствие те се обединяват с
Народния комитет „Васил Левски“ в София около идеята – на
мястото да бъде възстановена родната къща на Апостола,
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комитет „Васил Левски” от 1991 г. до 2016 г.
Съучредител е на Фондация „Васил Левски” –
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такава, каквато е била.
През 1931 г. Васил Караиванов, първи братовчед

на Васил Левски, и Христо Фъргов, родственик на
Апостола, изготвят макет на къщата, но до 1933 г. до
практически действия за нейното възстановяване не
се стига. Тогава в Карлово идва Васил Гендов. Като
режисьор на филма „Бунтът на роба“ той търси да
заснеме родната къща на Васил Левски. На мястото,
което му посочват, е останал само запустелият двор.
Режисьорът най-настоятелно поставя пред обществе-
ността и общинското управление в Карлово, пред
началника на гарнизона в града полк. Петър Димков
въпроса за възстановяване на родната къща на
Апостола. Емоционалната атака на филмовия
режисьор действително провокира карловци към по-
енергични действия, но няма как той и полк. Димков
да са спасили родната къща на Васил Левски, която
отдавна не е съществувала, както се пише в някои
спомени и проучвания. Въпреки подобни недостойни
опити да се отрекат заслугите на карловската
общественост за нейното възстановяване, да се
сочат за инициатори почти случайни хора, като се
пренебрегват истинските дейци, документите
недвусмислено показват загрижеността на карловци
за родното място на Васил Левски, показват главните
двигатели на събитието.4

От месец август 1933 г. в Карлово започва енер-
гична работа по възстановяване родната къща на
Апостола.5 На 19 август по инициатива на карловския
кмет в Гарнизонното офицерско събрание са поканени
за размяна на мисли общински съветници, представи-
тели на културни и други обществени организации и
дружества, свещеници, офицери. На 22 август кметът
изпраща писма до Димитър Страшимиров – биограф
на Левски, и арх. Димитър Иванов – карловец, жи-
веещ в София. В тях той ги информира за подетата
инициатива да бъде възстановена родната къща на
Васил Левски и кани арх. Иванов да изработи, със
съдействието на Д. Страшимиров, архитектурен план
на къщата.

На 14 октомври 1933 г. в града се създава „Коми-
тет за възстановяване родната къща на Васил Левски
в гр. Карлово“. На събранието присъстват поканените
от София господа: Димитър Страшимиров, арх.
Димитър Иванов, Иван Попов – председател на
карловската дружба в София, Стефан Красев – зет
на сестрата на Левски Яна, а от Карлово кметът
Аристотел Янакиев, свещеник Гаврил Тумангелов,
подполковник Георги Тунтев, Павел Патев, Иван
Шарлаганджиев, Васил Александров, д-р Васил
Генков, Минчо Събев, Васил Чардаклиев, Кирил
Петрински, Христо Фъргов, Никола Цветков. За
председател е избран кметът Аристотел Янакиев, а
за секретар – Христо Фъргов.6

Комитетът се обръща с възвание към гражданите
на Карлово да се включат в това велико дело, кой с
каквото може. За много кратко време успява да

организира, проектира и събере средства и материа-
ли. Парични средства се набират от доброволни
дарения, вечеринки, помощи от държавата, от Народ-
ния комитет „Васил Левски“ в София, от разпродаж-
бата на книгата на Димитър Страшимиров „Васил
Левски. Живот, дела, извори“, излязла през 1929 г.
Материали и труд даряват много карловски граждани.

Възстановяването на сградата се извършва върху
основите на оригиналната къща, разкрити при раз-
копки, на базата на мукавения модел на Васил
Караиванов и Христо Фъргов, и архитектурния план,
изработен от арх. Иванов. При сравняване на
разкритите основи и модела не се намират никакви
противоречия. На 20 октомври в присъствието на трите
внучки на сестрата на Левски Яна – Гина Загорска,
София Зидарова и Елена Красева се установяват
допълнителни подробности по представения макет.
За всички тях се съставя анекс, подписан от Димитър
Страшимиров, Иван Попов и Стефан Красев.

Само за 40 дни е осъществена голямата мечта
на карловци – въздигната е от руините родната къща
на Апостола. Изключителни заслуги за това дело имат
Димитър Страшимиров, тогавашният кмет на Карлово
и председател на комитета Аристотел Янакиев,
Стефан Красев, архитект Димитър Иванов, Христо
Фъргов и много други дейци на комитета. Карловският
комитет работи в тясно сътрудничество с Народния
комитет „Васил Левски“ в София и Карловската
дружба в столицата. Активно участва местният гарни-
зон. Само след малко повече от един месец, на по-
редното заседание на комитета по възстановяването,
на 23 ноември 1933 г., кметът Аристотел Янакиев
прави „...кратък временен отчет за всичко, извършено
досега по възстановяването на къщата на Васил
Левски, която е вече напълно възстановена.“7

До 1937 г. окончателно е завършено и нейното
обзавеждане, под ръководството на арх. Александър
Рашенов и уредена като музей, за който се
предвижда да се грижи общественият комитет и
читалището в града.

Огромно е било желанието на карловската
общественост и общината в чест на 100-годишнината
от рождението на Васил Левски тържествено да се
освети и открие къщата-музей. От лятото на 1935 г.
между комитетите в Карлово и София се обсъжда
въпросът – предстоящата годишнина да придобие
общонародно значение. На 26 декември 1936 г. в
салона на безплатните ученически трапезарии в
Карлово 42 души учредяват комитет за отпразнуване
на 100-годишнината от рождението на В. Левски и
превръщане в музей на възстановената му родна
къща в Карлово. За председател е избран тогаваш-
ният кмет Георги Кръстев, за секретар – Христо
Фъргов, председател на контролната комисия –
Васил Александров. Този комитет се занимава с
решаването на въпросите за урегулиране на мястото
около родната къща на Апостола, одобрява проекта
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на арх. Рашенов за вътрешната уредба на къщата.
Предлага на Народния комитет „Васил Левски” в
София да изработят общ план за честване на 100-
годишнината, което да стане с голяма тържественост
и тогава да отвори врати като музей възстановеният
роден дом на Апостола на българската свобода. Но
правителството отказва да подкрепи програмата за
всенародното честване и музеят е отворен за
посещение без официални тържества.8

Не са подминати от днешните графомани и най-
близките на Васил Левски – неговата майка и родният
му брат.9

Родена около 1817 г. в заможния род на Караива-
новци, Гина Кунчева е едва 15– годишна, когато се
задомява за утвърдения вече майстор в карловския
бояджийски еснаф Иван Кунчев. Свикнала с
домашната работа още в бащиния си дом, тя поема
не само грижите по къщата и семейството, но
ежедневно помага и на мъжа си в бояджийството.
За личността на Иван Кунчев, роден около 1808 г.,
се знае по-малко. Освен че се занимава се с бояд-
жийство и обича професията си, че с много упорит
труд става известен занаятчия в Карлово и района,
той е признат като справедлив, честен и отзивчив
човек от съгражданите си. Цени високо българската
просвета и книжовност, става спомоществовател на
изданието на „Христоитията“, преведена от Райно
Попович, и на „Александрията“ – превод на Христо
поп Василев.

Гина и Иван Кунчеви имат пет деца: Ана/Яна
(около 1835 г.), Васил (1837 г.), Христо (около 1840 г.),
Петър (около 1844 г.) и Марийка (около 1847 г.) . С
много любов и упорит труд те отглеждат децата си и
горещо желаят да ги изучат. За съжаление, нещастие
сполетява семейството. През 1847 г. Иван Кунчев се
разболява, зрението му отслабва и се отразява зле
и на работата му. В това време идва и измамата на
съдружника му и постепенно семейството изпада в
сиромашия. През 1851 г. Иван Кунчев умира. Не след
дълго умира и най-малката в семейството – Марийка.

Млада вдовица Гина Кунчева сама трябва да
осигурява препитанието на децата си. Тя не се огъва
пред трудностите, не се отчайва. Превъзмогва и
страха, и мъката. Никой не може да прекърши и
желанието ѝ да изучи сина си Васил. Подкрепя го
във всичко – и в свободомислието му, и в дързостта
му още като младеж, а после и в борбата за народно
освобождение. Преживяла всички страдания след
смъртта на своя съпруг, на най-малката си дъщеря,
на синовете си Васил и Христо, без да знае нищо за
съдбата на най-малкия син Петър, тя умира в зората
на Освобождението – през януари 1878 г.

От голямото семейство на Гина и Иван Кунчеви
не само Васил, бъдещият Апостол на свободата, се
посвещава на освободителната борба. Двамата му
по-малки братя Христо и Петър също поемат по
нелекия път на емигранти и борци за национално

освобождение, но сякаш остават в сянката на своя
велик брат. Макар и разполагайки с по-малко факти
и документи, историците не са пропуснали в своите
изследвания братята на Апостола. За тях става дума
и в биографичните трудове за Васил Левски, и в
изследвания на краеведи и родоизследователи.
Христо – третото дете в семейството, умира още през
1870 г. в Букурещ сред българските хъшове, факт,
който Апостола отбелязва на с. 116 в личния си
бележник.10

Голям родолюбец и революционер, посветил
живота си на освобождението на Отечеството, е и
най-малкият брат Петър Иванов Кунчев. Не е запазен
негов портрет, но според спомени той приличал
повече на брат си Васил. Петър също е принуден да
напусне родното Карлово. Кога точно емигрира е
трудно да се определи. Вероятно е вече в Пловдив,
когато научава за предателството към брат му Васил
Левски и за неговото обесване в София и се заклева
да отмъсти на предателя и да се бори срещу
народните поробители. През 1874 г. минава Балкана
с цел да убие предателя, но след среща с членовете
на революционния комитет в Ловеч се разколебава
и се връща за кратко време в Карлово. Емигрант-
ството на Петър Кунчев в Румъния от лятото на 1874
г. е документирано в негови писма до Тодор Пеев,
но няма данни какво е работил и с какво се е
занимавал той до 1876 г. По това време той сам
започва да се нарича Петър Левски. В желанието си
да посвети своя живот на освобождението на
България той става един от първите доброволци в
четата на Христо Ботев. През следващата година
постъпва в редиците на Българското опълчение. При
тежките боеве на Шипка на 11 август 1877 г. той е
сериозно ранен в десния крак и изпратен на лечение
първо в Търново, а от там в Харков. За героизма му
по време на войната е награден с Георгиевски кръст
за храброст. Тежкият живот на Петър продължава и
след Освобождението и завръщането му в родния

Проф. К. Калчев (първи вляво), Дора Чаушева и
Санджикян на III Международен форум “Българско
наследство” в гр. Балчик, 25 август 2017 г.
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град. Майка му е починала наскоро, бащината къща
е почти рухнала. Той търси някаква работа в
разорения градец, от която да се прехранва. Търси
съдействие от Найден Геров, на когото пише: „Молим
ви, защото ми стана кракът повреден от Шипченските
битки. Затова ви моля, като защитник на българските
страдалци, наредете и нази на някаква работа...”11

Настанен е в къщата на починалия Асанаа Каръася
и е назначен за старши стражар в Карлово. Здраво-
словното му състояние бързо се влошава – и от
раняването на Шипка, и поради заболяването му от
туберкулоза. Последните дни от живота си прекарва
в дома на сестра си Яна, където умира през есента
на 1881 година.

Никъде обаче в запазените спомени на очевидци
не се среща информация, че е просил. Десният крак
на Петър Кунчев е бил „повреден”, но не ампути-
ран. Ходел с бастун, покашлювал и накуцвал. Завър-
нал се в родния град от Харков към 22 февруари
1878 г. Карловци знаят добре какво е положението в
града след Страшното (втората половина на 1877 г.),
когато около 1000 души са били избити и Карлово се
превръща в град на вдовици и сираци, в който се
ширят мизерия и епидемии. Бедстват и деца, и жени,
и старци – в това число и Гина Кунчева, и Петър. Той
е проливал кръвта си за СВОБОДАТА, не за привиле-
гии и облаги. Той, професионалният революционер,
без занаят, слабо грамотен, е молел за някаква работа
в Карлово. Неговият първи братовчед Васил
Караиванов е избран за председател на градския
съвет на 16 януари 1878 г. и той полага много усилия
да облекчи положението на най-нуждаещите се, но
не се втурва да урежда първо братовчед си. Ето само
един вариант на многобройните публикации за
съдбата на Петър Кунчев: „…Изоставили го дори и
съгражданите му карловчани, които в края на
нещастния му живот го подминавали по улиците на
града си и му отказвали и милостиня. Полусляп, почти
глух, еднокрак и болен от туберкулоза, бившият
четник на Ботев заварва бащиния си дом почти
разрушен...“12  Да се чуди човек дали въобще е жив
Петър! За неговата съдба и слава ли са се загрижили
толкова авторите или за собствената си слава!

Не е подмината и майката на Васил Левски Гина
Кунчева. Заглавия като „Майката на Левски се
самоубива от немотия“, „Майката на Левски загива в
мизерия и неопята“ и текстовете, които следват, водят
към същите въпроси. Действително ли съдбата на
тази достойна българка тревожи авторите или лесната
слава с изнасянето на шокиращи факти, пък макар и
неверни. Ако е първото, то проверката на фактите,
макар и оскъдни, дават отговор за последните дни
от живота на Гина Кунчева. Тя не „се самоубива,
хвърляйки се в един кладенец“, не „загива в мизерия
и неопята“. Тя е давена от турците на 29 юни (Петров-
ден) 1869 г. след произшествието в Сопот, когато в
ръцете на властите остава палтото на Васил Левски

с революционни книжа. Турската полиция намира
майката в дома на най-малката ъ сестра Мария
Фурнаджиева, където е на имен ден. Завързват я за
кофата и я спускат в герана. Един от турците с изваден
ятаган, опрян на въжето, готов да го пререже, иска
Гина да изкаже къде е синът  ѝ. По време на тези
събития Петър не е в Карлово. За тях той научава от
близките си, а в писмото си до Найден Геров, писано
около 23-25 март 1878 г., когато го моли за работа
пише: „...Защото майка ми, като се давила в гераня
на Иван Фурнаджийски, само е останала сестра ми
с четири момичета, как, молим ви, можат да се
прехранват, когато се надяват на мене...”13 В своята
книга „Сподвижнички на Апостола” Л. Дойчев комен-
тира: „Мисълта на Петър е неясна: „като се давила“ е
едно, а като се удавила – съвсем друго! Следова-
телно преди 3 април 1878 г. трябва да подразбираме,
че Гина е правила опит да се удави, вероятно отчаяна
от сполетялата я тежка болест... Явно опитът  ѝ  да
се удави в кладенеца на сестра си Мария не е успял,
спасили са я!”14 Този текст с предположението на Л.
Дойчев се превръща в „достоверен“ факт, украсен с
богата фантазия и много измислени детайли.

Неимоверното напрежение и притеснение за
внучките  ѝ по време на Руско-турската война,
отведени оттатък Балкана за тяхната безопасност,
довеждат до влошаване на състоянието на Гина
Кунчева. Често тя споделя на дъщеря си: „Ано, аз
един ден да се засиля, да тръгна, и накъдето и да
са те, аз ще ги намеря!“. С думи за тях – „Децата ми,
децата ми!“ тя издъхва в дома на дъщеря си и зет
си. Сърдечно заболяване, наричано тогава „тежка
болест“, е причината за смъртта ъ около 27 януари
1878 г. Зет ъ Андрей Красев разказва: „По думите на
баба ми Яна майка ъ не знаела, че Петър е жив. Тя
починала преди той да се върне от Русия в
освободеното отечество“. Анка Зидарова пише: „Баба
Гина е затваряна, пущана в кладенец, мъчена, за да
издаде някои тайни. Не са могли нищо да узнаят от
нея...“15 Нямаше ли една такава трагична участ на
Гина Кунчева да остави следа в родовата памет?

Друг въпрос, по който се тиражира невярна
информация, е свързан с т.нар. „предсмъртно писмо“
или „завет“ на Левски. Особено интернет простран-
ството изобилства с текстове, посветени на тази тема,
както и текстове на самото писмо или завет на
Апостола в различни варианти, включително звуков
в youtube, включително разпространяван като табло
с текст под портрет на Васил Левски. 16

Текстът, квалифициран днес като „завета“ на
Левски, се появява за първи път през 1886 г. Публи-
куван е от д-р Васил Берон в сборник „Археоло-
гически и исторически изследвания.“17 През 1929 г.
Димитър Страшимиров го включва в документалния
сборник за Апостола, издаден от Народнен комитет
„Васил Левски“.18 Следват публикации и коментари
на текста от Стефан Каракостов, проф. Иван
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Унджиев, проф. Николай Генчев, проф. Дойно Дойнов
и други автори.19 Така до днес, когато „заветът на
Левски“ може да се прочете и на редица страници в
интернет пространството.

„Ах, Българио, Българио! защо си толкози заспа-
ла! Събуди се, събуди от дълбокия сън! Стига вече,
5 века близо! Аз сиромаха, уловен от ловчанец
предател, в село Къкрена на хана на края, уловен от
20 души заптиета и няколко души български изроди...
Събуждайте се, събуждайте! И на оръжие ставайте!
...Аз вече отивам, богу дух ще предам...“

Нишката на „завета“, появила се през 1886 г., про-
дължава да се точи и в наше време. Това е „заветът“
не на кого да е, а на самия Апостол на свободата.
Това са последните му думи към тогавашните и към
днешните българи. Това са „предсмъртните думи“ на
Апостола. Те продължават да вълнуват и днес чита-
телската публика и да предизвикват недоволство,
породено от неизпълнения и забравен „завет“ на
Левски.

Често задаваният въпрос за „последния завет“ на
Васил Левски, отправян с писма, по телефона и на
различни срещи, ме провокираха да отворя тази тема
за дискусия и на форума в гр. Балчик. Наред с много
други въпроси и по този проблем, историческата наука
дължи на читателите и почитателите на делото на
Левски професионален анализ, коментар и отговор
на въпроса това „завет“ на Васил Левски ли е? Това
думи на Левски ли са? Дължи професионален
отговор, лишен от каквито и да са емоционални и
патриотарски изблици. Дължи обективен отговор на
базата на фактите, документите и техния анализ.

От публикацията на д-р Васил Берон през 1886 г.
става ясно, че цитираният текст като „завет“ на Васил
Левски, е изречен и записан в София. В тогавашния
конак, където е затворен през последните си дни
Апостола по време на съдебния процес. След
приключване на разпитите и произнасяне на
присъдата тези „слова – завет“ са записани от негови
другари. Посочва се дори точната дата на събитието
– 27 януари 1873 г., сутринта в 10 1/2 часа по турски.
В този ден и час трима комитетски дейци тайно се
срещат с Левски в килията му. Пред тях той с плач
изрекъл цитираните вече думи. Записани на бял лист,
те са изнесени и пренесени по-късно в Ловеч. От
Ловеч – заедно с архива на комитетската организа-
ция, се пренасят у Марин Станчев в Лясковец. Запа-
зени са от лясковчанина до Освобождението, след
което са предадени на д-р Васил Берон. Така те се
появяват в неговия труд. Освен цитирания текст,
озаглавен „Оплакване на Левски“, д-р Берон дава в
пояснителни бележки всички посочени подробности.20

Същият текст и бележки се публикуват и в цитира-
ните издания на Димитър Страшимиров и Стефан
Каракостов. Между двете публикации обаче има една
съществена разлика. Големият изследовател на
документалното наследство на Апостола Димитър

Страшимиров заимства текста от Берон и на с. 270
поставя под черта една много важна бележка. „Този
документ трябва да се гледа като плод на народната
фантазия, и ний като такъв го поместваме тук. ... Може
да предположим, че е творчество на близко, познава-
що Левски лице, което изглежда, че е могло да
подражава до известна степен мисълта и начина на
израза у Левски“.21

Стефан Каракостов публикува текста в изданието
си през 1941 г. и го определя като „... скъп завет към
българите, завет, който и днес не е загубил значението
си“22. В другата си книга през 1987 г. същият текст
той публикува като „слова – завет“ и категорично
заявява „За нас това са последните слова на Левски
пред сподвижниците му, казани в Софийския затвор.
Те носят духа на последното писмо на Апостола от
12 декември 1872 г.... Този завет на безсмъртния
Апостол гледа към бъдещето – към Априлското
въстание и Шипка...“23

Иван Унджиев също отделя внимание на този
текст в биографията на Васил Левски, излязла от
печат през 1947 г. Той не го цитира, а само преразказва
обстоятелствата около неговия произход и в
пояснителна бележка към последната глава на
книгата отбелязва: „Наивният и сантименталният тон
на този „завет“ обаче е твърде чужд на духовната
природа на Апостола“. Въпреки тази своя констатация
Унджиев също квалифицира въпросния текст като
„документ“.24

Най-подробно на разглеждания текст се спира
проф. Николай Генчев в своята книга за Апостола в
частта „Левски в българската историческа памет“ 25.
Той също включва публикуване на пълния текст като
изтъква, че „този документ е със споменно-
легендарен характер“.

В своята книга „Левски – най-ясната загадка“ и
проф. Дойно Дойнов засяга въпроса за „завета“ на
Левски26. Като прави много кратък преглед на пре-
дишните публикации, той завършва със заключе-
нието, че „...този „документ“ е наистина народно
умотворение – „Поплак“, „Отклик по Левски“.

Интернет пространството е мястото и средството,
което днес най-широко разпространява идеята за
„завета на Левски“ – и за публикуване на текста, и за
различни коментари и интерпретации. То има и най-
широката читателска публика – и то най-младата. По
тези причини и най-голяма възможност за въздейст-
вие и формиране на мнение от читателите, които се
доверяват на този тип публикации, без да познават
историческите документи и историческата реалност.

Направеният преглед на написаното за „завета на
Левски“ от неговото появяване като текст до днес е
необходим, за да се разбере, че още от първата
половина на ХХ век сериозната историческа мисъл е
дала отговор на поставения въпрос. А този отговор е
– това не са думи на Васил Левски. За съжаление
обаче, той не е достатъчно категоричен. Трябва да
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признаем, че въпреки изразеното ясно становище,
че този текст не принадлежи на Левски, не е
автентичен текст, излязъл от устата на Апостола, не
съществува като публикуван оригинален документ,
дори професионални историци като Димитър
Страшимиров, Иван Унджиев, Николай Генчев го
определят като документ. Чак през 2012 г. в книга си
за Левски Дойно Дойнов поставя кавички на този
термин – „документ“.

Какво е дало основание на споменатите профе-
сионални историци да отъждествят явен фалшификат
с документ, след като дори самият д-р Васил Берон
не си позволява подобно нещо. Тук единствено може
да се гадае, но може да се каже категорично, че то-
зи техен подход не е продиктуван от професиона-
лизъм. Този им подход е по-скоро стремеж за
застраховане срещу евентуалната реакция на
читателите. Заиграването с читателската аудитория
не е някаква новост. Този прийом съществува от
времето на появата на първите писани текстове, но
използването му от сериозни учени издава един
недотам добър привкус. Евентуалната истинност на
това събитие, свързано с посещението на трима
комитетски членове при Левски, едва ли би останала
в тайна. Ако това събитие съдържа и капчица истина,
десетки, ако не и стотици „поборници“ след Освобож-
дението щяха да си приписват заслуги в потеклия
порой от „спомени“, както например безбройните
планове за освобождаването на заловения Дякон,
появили се в главите на следосвобожденските
„герои“.

Тъжното е, че въпреки отсъствието на такъв натиск
от спомени и легенди в документални, в исторически,
в мемоарни, в литературни издания се публикува
„заветът на Левски“. И въпреки логичното обяснение
на цитираните вече автори, присъствието на думата
„документ“ внася за сериозния читател по-различен
привкус, а за обикновения – той се въвежда в едно
чисто заблуждение. Всички тези текстове излизат
след като са вече факт и публикуваните оригинални
писма и документи, излезли из под ръката на Левски,
в същия този сборник, в който ги е събрал Димитър
Страшимиров – за съжаление включвайки и „завета“.
А може би пък тази грешка е за добро, защото дори
и най-непрофесионалното око ще забележи, че
думите и изразите от „завета“ и писмата на Апостола
нямат много общо, въпреки явния опит да се имитира
Левски.

Няма абсолютно никакви доказателства – нито
исторически, нито от езиков и стилов анализ, които
да потвърждават, че това е текст, изречен и споделен
от Апостола. Това трябва да бъде категоричният
отговор, който дължат историците. Ако той звучи
много категорично и пресилено, това е поне личният
ми отговор и отговор на отделни изследователи.27

Защото ако историците продължаваме да не даваме
отговор на този въпрос, да го пренебрегваме,

убедени, че има достатъчно други завети на Левски,
които да гоним, та да се занимаваме и с този, да не
заставаме ясно и категорично срещу публикации, като
тези за опожаряването на родния дом на Апостола,
за самоубийството на Гина Кунчева и последните
години на Петър Кунчев като полужив просяк, ще
продължават да се появяват нови и нови измислици,
нови „шокиращи” факти около личността на Апостола,
целящи най-вече лесна слава за авторите им.

Бележки:
1 В. “Просвета”, 1904 г., бр. 47.
2 ДА – Пловдив, ф.1092 к, оп.1, а.е.39, л. 2-3.
3 ДА – Пловдив, ф. 64, оп. 1, а.е. 69, л. 25 и а.е. 70, л. 212.
4 ДА – Пловдив, ф. 1110, оп. 1, а.е. 14, л. 91-96; В. Гендов.

Трънливият път на българския филм, Книгоизкуство, 1956,
бр.4; Ц. Живков. Левски е цяла България, в. ”Литературен
фронт”, бр. 7, 18.ІІ.1982.

5 ИМ – Карлово, л.ф. Христо Фъргов, а.е.510 – 514.
6 Пак там, а.е. 495, л. 5.
7 Пак там, л. 10-11.
8 Тодоракова, М., Народен комитет „Васил Левски” (1923-

1950), В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Т.
3, С., 2001, с. 21.

9 Караиванов, М. „Апокрифни архивни импресии”, С., 2005;
Цанев, С. В: в.„Труд”,19.11.2007 г., Филипов, Д. В: в.
„Жарава”бр. 3 от 2009 г. и сп. „NATIONAL GEOGRAPHIC”, март
2010 г., Биков, Т. Другата история на България. 156 модерни
апокрифа, С., 2014. Тезите на последния автор са представени
и популяризирани и във в. „Ретро”, 16-22.01.2014 г. и в.
”Минаха години”, 10.03.2014 г.

10 Васил Левски. Документи. Том 2, Автентичен текст.
Исторически коментар. С., 2009, с. 175.

11 Стоянова, Р. и Жечев, Н. Неизвестни писма на Иванка
Ботьо Петкова и на брата на Левски – Петър Иванов, до
Найден Геров. В: Известия на Института „Ботев – Левски”
при БАН, С., с. 323-329.

12 Благов, П. Във: http://senzacia.net/21.01.2013.
13 Стоянова, Р. и Жечев, Н. Цит. съч.
14 Дойчев, Л. Сподвижнички на Апостола”, С., 1984, с. 30.
15 Караиванов, П. Васил Левски по спомени на Васил

Караиванов. С., 1987, с. 52-53.
16 http://www.gabrovonews.bg/news/5536/ – Предсмъртното

писмо на Левски, 18.02.2011 14:00; https://www.youtube.com/
watch?v=3RBGdrcehcs; http://www.levskisrednas.org/wp-
content/uploads/2011/11/Vasil-Levski-1.jpg.

17 Берон, В. Археологически и исторически изследвания.
В. Търново, 1886, с. 270.

18 Страшимиров, Д. Васил Левски. Живот, дела, извори.
Том І. Извори. София, 1929, с. 269-270.

19 Каракостов, Ст. Васил Левски – писма, статии, песни.
София, 1941, с. 180-181; Същият. Левски в спомените на
съвременниците си. София, 1987, с.478-480; Унджиев, Ив.
Васил Левски. Биография. София, 1947, с.1070-1071; Генчев,
Н. Васил Левски. София, 1987, с.200-203; Дойнов, Д. Левски –
най-ясната загадка. София, 2012, с.319-320.

20 Берон, В. Цит. съч., с. 270.
21 Страшимиров, Д. Цит. съч., с. 270.
22 Каракостов, Ст. Васил Левски – писма..., с. 180.
23 Каракостов, Ст. Левски в спомените на ..., с. 479-480.
24 Унджиев, Ив. Цит. съч., с.1071.
25 Генчев, Н. Цит. съч., с.200-203.
26 Дойнов, Цит. съч., с.319-320.
27http://www.cross.bg/smurt-pismo-levski-1384227.html#.

WhKikdKWa70 – Едно измислено „предсъртно писмо на
Левски”, 20.11.2013, 15:16; https://www.24chasa.bg/Article/
2463880 – Предсмъртното писмо на Васил Левски превзе
фейсбук. 20.11.2013, 18:40.



Ф О Р У М, бр. 3, 2018 г.40

ИСТИНИ И НЕИСТИНИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Дора ЧАУШЕВА – Национален музей
“Васил Левски”, Карлово
Резюме

Наред с коректното и обективно представяне на
въпросите, свързани с живота и революционната
дейност на Васил Левски, с неговото семейство и
родната му къща, продължават да се тиражират и
редица неистини – изопачени, тенденциозно
преиначени, шокиращо представени факти по тези и
други теми за Апостола. Целта на настоящото
съобщение е да се изяснят няколко от тези въпроси,
станали обект на необективни, документално
необосновани публикации във вестници, списания,
в интернет сайтове, на радио и телевизионни
предавания, на които историците дължат отговор.

Първият въпрос е свързан с възстановяването на
родната къща на Васил Левски през 1933 г. и нейното
превръщане в музей през 1937 г. и неоснователността
на публикации, според които тя е била опожарена по
време на Руско-турската война 1877-1878 г.,
разрушена или спасена от разрушаване през 1933 г.
Вторият въпрос е за съдбата на майката на Апостола
Гина Кунчева и неговия брат Петър. Има ли някакви
основания за твърдения, че тя се е самоубила, като
се е удавила в кладенец или, че Петър Кунчев е
завършил живота си като просяк в мизерия, загърбен
от карловци след Освобождението. Третият въпрос
се отнася до „завета“ на Левски – текстът, който е
широко тиражиран, завет ли е на Апостола или
следосвобожденски съчинен текст от негови
сподвижници и по-нови, съвременни варианти.

Докато историците продължаваме да не даваме
ясен, категоричен и широко популяризиран отговор
на тези и други въпроси, ще продължават да се
появяват нови и нови измислици около личността
на Апостола, целящи най-вече лесна слава за
авторите им.

TRUTH AND UNTRUTH FOR VASIL LEVSKI
Dora CHAUSHEVA – National museum
„Vasil Levski”, Karlovo
Resume

Along with the correct and objective presentation of
the issues related to the life and revolutionary activity of
Vasil Levski, to his family and his home, a number of
untruths are still being circulated – distorted, tenden-
tiously bent, shockingly presented facts about these
and other topics about the Apostle. The purpose of this
notice is to clarify some of these issues that have be-
come the object of prejudiced, unjustified documentary
publications in newspapers, magazines, on internet
sites, in radio and television broadcasts, to which histo-
rians owe some answers.

The first question is related to the restoration of the
home of Vasil Levski in 1933 and its transformation
into a museum in 1937 and the unfounded publications

according to which it was burned during the Russo-Turk-
ish War (1877-1878), destroyed or saved from demoli-
tion in 1933. The second question is about the fate of
the mother and the brother of the Apostle - Gina Kuncheva
and Peter. Are there any grounds for claiming that she
committed suicide having drowned in a well or Peter
Kunchev ended his life as a beggar in misery, over-
whelmed by the people of Karlovo after the Liberation of
Bulgaria. The third question is related to the “Legacy” of
Levski – the text that is widely circulated, is it a Legacy
of the Apostle or just a text by his companions and
newer contemporary versions after the Liberation.

While historians continue to fail to give a clear, cat-
egorical and widely publicized response to these and
other issues, new fictions around the personality of the
Apostle will continue to emerge aiming mostly an easy
glory for their authors.

ИСТИНЫ И НЕИСТИНЫ
ДЛЯ ВАСИЛИЯ ЛЕВСКОГО
Дора ЧАУШЕВА - Национальный музей
имени Василия Левского, г. Карлово
Резюме

Наряду с корректным и объективным изложением
вопросов, связанных с жизнью и революционной
деятельностью Василия Левского, с его семьей и
его родном доме, продолжается и тиражирование
ряд неистинных фактов искаженные, тенденциозно
согнутые, потрясающе представленные факты по
этим и другим темам для Апостола. Целью этого
сообщения является разъяснение некоторых из этих
вопросов, которые стали предметом необъектив-
ных, документально необоснованных публикаций в
газетах, журналах, на интернет-сайтах, в радио и
телевизионных передачах, о которых историки
обязаны дать ответ.

Первый вопрос связан с восстановлением дома
Василия Левского в 1933 году и его превращением в
музей в 1937 году и необоснованности публикаций, в
соответствии с которыми он был сожжен во время
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, разрушен
или спасен от сноса в 1933 году. Второй вопрос
касается судьбы матери Апостола Гины Кунчевой
и его брата Петра. Есть ли основания утверждать,
что она покончила жизнь самоубийством, утонув в
колодце или что Петр Кунчев закончил свою жизнь
как нищий в страданиях, от которого после
Освобождения жители из города Карлово
отвернулись. Третий вопрос касается «завета»
Левского – этого текста, который широко
распространен действительно ли он заветом
Апостола или он постосвобожденческим сочинением
ему соратников и более новые, более современные
варианты текста. Пока мы, историки, продолжаем
давать ясный, категоричный и широко освещаемый
ответ на эти и другие вопросы, новые и новые
изобретения будут по-прежнему возникать вокруг
личности Апостола, стремясь в основном к славе
их авторов.
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В обектива на моето изследване попада един сравнително
непознат обект – добруджанската чифликчийска фамилия
Холевич. Богатият личен архив на семейството, до който получих
достъп благодарение на съдействието на доц. Йорданка
Холевич, е досега невъвеждан в научно обръщение и предлага
различни възможности за проучване и поставяне на фокуса,
още повече, че обхваща доста дълъг период – от 1830 г. до
началото на 50-те години на ХХ век.

Съдържащите се в него над 3000 отделни документа са
разнообразни – търговска кореспонденция, лични писма,
картички, снимки, сметки, чифликчийски и овчарски тефтери,
нотариални актове и различни други официални документи.
Архивът дава възможност за почти цялостно изследване на
социално-икономическите трансформации, които семейството
преживява в няколко епохи – в Османската империя, в
новоосвободена България, в Румъния след Балканските войни,
отново в България по време на Втората световна война и в
последвалия комунистически период, когато чифлиците са им
отнети1. Има писма на османо-турски, гръцки, френски,
английски и румънски език. Огромната част от документите са
ръкописни, като в по-ранния период – във всевъзможни
диалекти и стилове.

Първата спирка в дългата възможна реконструкция на
историческия път на Холевич е Котел, където семейството
натрупва богатство по добре познатият път на „котленското
овцевъдство“2, за да го инвестира в Добруджа, където още
преди Освобождението закупува два чифлика в съседните села
Дуранлар3 (дн. Белгун, Каварненска община) и Делнебейкьой4

(дн. Септемврийци). След 1878 г. Холевич окончателно се
установяват в Добруджа, захващайки се главно с чифлиците,
но както ще бъде посочено, и с различни типове политическа и
търговска дейност.

Архивът на Холевич е едновременно благодатен и труден за
употреба. Започнат през 30-те години на XIX век от х. Жечо х.
Вълков Холевич, той е пазен и поддържан от неговите наслед-
ници, като успява да оцелее въпреки пожара в Котел през 1894
г., войните в началото на ХХ век и окончателната експроприация
от 1950 г., когато е едно от малкото неща, които правнукът на х.
Жечо – Васил Захариев Холевич, взема при напускането на
чифлика, наредено да стане в рамките на няколко часа5. Дълга
и доста трудна за неспециалисти беше работата по поне
приблизителното хронологично подреждане на архива. Мари
Фиркатиян описва срещата с подобен необработен архив като
„архивно прималяване“.6

До момента обработен е само половината от архива,
предстои работа по останалата част. Обработен е „османският
период“ има своята ясна специфика, в която се смесват котлен-
ската протоиндустрия, трансхумантното овцевъдство, появата
на чифлиците, Танзиматът, различните аспекти на българското
Възраждане, войните, които Османската империя води, особе-
ностите на османска Добруджа, навлизането на европейския
капитализъм и т.н. С Освобождението икономическият и полити-
чески контекст се сменя доста рязко, като Холевич променят не
само мястото си на живеене, но и голяма част от живота си

Петър Добрев e асистент
и докторант в Исторически
факултет на Софийския
университет “Св. Климент
Охридски“. Магистър от
специалност „Европейски
югоизток“ на същия факул-
тет. Изследва различни

аспекти на социалната история на Балканите,
както и историята на аграрния въпрос.

Петър ДОБРЕВ
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преди това. Именно тази трансформация от империята
към националната държава е един от интересните
аспекти, които конкретният случай Холевич може по
някакъв начин да илюстрира.7

Редица исторически изследвания показват, че
понякога фокусът върху дори най-скромни (или пък
чудати) индивиди може да е много показателен, тъй
като позволява да се видят в микрокосмос
характеристиките на цели по-големи социални групи
в даден период.8 Още повече, че българските
„чифликчии“, сред които Холевич заемат важно място,
са познати само в най-повърхностен план, а
генерализациите понякога крият опасност от
деформации.9

От полза би могла да бъде и възможността да се
видят промените в историческия път на едно
семейство в почти максималния за българските
стандарти „дълъг период“10 от началото на XIX век до
наши дни. Интересна е и съпоставката с малкото
други подобни примери като вече споменатите
Хаджитошеви11, Паница12, Гешови13, Станчови14, както
и с фамилии в останалата част на Балканите15.
Любопитен е и генезисът на развитието на големите
земеделски стопанства в българските земи, които
макар и малък процент до колективизацията след
1944 г., в днешно време се превръщат по-скоро в
норма.

Идеята е в докторската ми дисертация съпостав-
ките да не останат само между „имперския“ и „на-
ционално-българския“ период на Холевич, а и спрямо
развитието на семейството и чифлиците в границите
на Румъния, както и в сложните години на Втората
световна война.

Концентрирайки се върху една единствена фами-
лия, изследването по неволя се вписва в рамките на
т.нар. „микроистория“. Това дава възможност, по
думите на Джовани Леви, за „комплексност на
анализа“, за „отказ от схематични и общи прочити,
за да се види кое действително обуславя поведения,
избори, солидарности“.16 От друга страна е ясна
опасността от излизане от релевантните контексти,
изразена в думите на Марк Блок, че „микроскопът е
чудесен инструмент за изследване, но купчина
диапозитиви за микроскоп не представляват
произведение на изкуството“.17 В този смисъл
стремежът е не самоцелно да се изследва историята
на семейство Холевич, а тя да се обвърже с общи
въпроси като натрупването на икономически и
социален капитал в Османската империя, типовете
търговци и личности, промените в аграрната структу-
ра с навлизането на капитализма, политическите
мрежи на влияние, които се оформят и т.н. По модела
на „Междено време“ на Иван Илчев се търсят
едновременно образите на конкретните индивиди,

живели историята, но и общите сюжети, в които те
са участвали.

На първо място, фамилията следва да се постави
в икономическия и политически контекст на проме-
нящата се Османска империя, който по думите на
Александър Везенков е „генетическото начало“ на
„възраждането“ на балканските народи.18 Следвайки
Броделовата теза, че „обществото е съвкупност
от съвкупности“19, след това ще поставим Холе-
вич в следващата важна среда, която определя
историческите им премеждия – Котел – с цялото
негово специфично значение по това време20. На
този фон ще бъдат откроени главните герои на
първата част от архива на Холевич – патриархът
х. Жечо и неговите четирима сина – х. Гено, х.
Петър, х. Васил и х. Никола. Някъде около тях, с
често значещо отсъствие, са майките, съпругите
и дъщерите. Могат да бъдат проследени
различните отношения и роли, изпъкващите ценно-
сти, приоритети, политически и икономически
връзки.

Може да се проследи и „натрупването на капита-
ла“ на Холевич, свързано с вече споменатото
„котленско овцевъдство“, къшлите в Добруджа21 и
участието на различни панаири в Североизточна
България22. От особена важност е цариградската
връзка на семейството23, през която минава най-
важната част на търговията и чрез която
Холевич се намесват и в особено доходоносното
по това време откупуване на данъци24.

Друг важен момент за анализ са чифлиците на
Холевич, които впоследствие ще станат емблема на
семейството. Особено, защото образуването на
чифлици в Османската империя е тема, породила
огромна научна дискусия както в България, така и
на Запад.

Това има своите логични обяснения – чифлиците
са интересни за българската историография от
периода 1944-1989 г., защото поставят важни за
марксизма въпроси за характера на „обществения
строй“ в Османската империя и за предполагаемия
преход от феодализъм към капитализъм.25 След 1878
г. се смята, че този преход вече е извършен и
чифлиците имат своята вече чисто капиталистическа
роля. Те обаче са твърде малък процент от общото
земевладение, 0,10 % към 1897 г. и 0,8 % към 1908
г., за да представляват някакъв специален интерес.26

По-голямо внимание им обръщат само изследователи
на Добруджа, където има най-голяма концентрация
на чифлици. Но дори и в тези случаи автори като
Петър Тодоров подчертават, че генералната линия
на развитието на земеделското стопанство е не
„чифликчийско-капиталистическата структура“, а
линията на запазване и разширяване на мястото и
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ролята на дребното земевладение и стопанство27.
Най-новите изследвания върху българското

земеделие подчертават „нищожния брой“ на едрите
стопанства в България28 и се фокусират върху по-
общи теми, касаещи предимно преобладаващото в
страната дребно земеделие.29

Работата с архива на Холевич обаче дава основа-
ния за сериозни предположения, че българските
чифликчии са имали ролята на „решаващо малцин-
ство“, по термина на Бродел. Те не влияят върху
общата аграрна структура на страната, но имат
решаваща роля в конкретните райони, възползвайки
се максимално от своя социален и икономически
капитал. 30 В повечето случаи, този капитал е
започнал да се формира още в годините на
Османската империя, като след Освобождението
получава по-голяма концентрация и значение.

Братя Холевич трупат опит през 60-те и 70-те
години на XIX век като успешни търговци и
земеделски производители, който им позволява да
заемат ключови позиции веднага след 1878 г. Х.
Васил Холевич участва в Учредителното народно
събрание в Търново, за кратко е председател на
Окръжния съвет в Балчик, а след това става предсе-
дател на същия съвет във Варна, на който пост ще
се задържи близо 27 години (с известни прекъсва-
ния). Важна подробност е, че по това време длъж-
ността член на Окръжен съвет е изборна и носи со-
лидно влияние, тъй като се занимава с разпределя-
нето на държавното финансиране за строителство на
инфраструктура, за подпомагане на земеделието,
индустрията и търговията, строежа и поддържането
на училища, болници и т.н.31 Работата на Васил
Холевич в съвета му носи орден Св. Александър V
степен от княз Фердинанд през 1890 г.

Васил Холевич е депутат в първите три Велики

народни събрания от 1879, 1881 и 1886-1887 г., също
така и в IV, V, VI и VII Народно събрание от 1884-
1886 г., 1887-1889 г., 1890-1892 г. и 1893 г. Освен това
той има обща търговска дейност за продажба на
селскостопански машини с един от крупните инду-
стриалци в новата българска държава, италианецът
К. А. Вакаро32. Вакаро впоследствие придобива и
огромно политическо влияние в страната като пред-
ставителна банковия синдикат, включващ Banque
Internatinale de Paris и Париба, който отпуска заема
за Земеделските каси (1896 г.), договаря държавния
заем срещу тютюневите бандероли от 1899 и аванса
срещу български съкровищни бонове от 1900 г.33

 Покрай Вакаро х. Васил Холевич се обвързва с
акционерното дружество „Камено-въглена мина
Каяджик-Хасково“, което е снабдител с въглища на
Източните железници.

Социалният капитал на х. Васил Холевич му
позволява да даде на два пъти решаващи тласъци
в кариерата на своя племенник Добри Божилов, който
в последствие ще развие одиозна политическа
кариера като управител на БНБ, министър на
финансите (1938-1943 г.) и за кратко министър-
председател през 1943-1944 г.34

Друг племенник на х. Васил – Никола Генов
Холевич, е сред основателите на земеделското
движение в България35 и сред лидерите на големите
селски протести срещу десятъка от 1900 г.,
завършили със сблъсъци с властта и смъртни
случаи36. В успешната борба срещу десятъка взема
участие цялото семейство Холевич.

Холевич са обвързани, включително родствено и
с видната добруджанска фамилия х. Матееви, от
която произлизат социалистическите дейци Борис
Стефанов37 и Иван Стефанов38. Последният ще има
особено бурна и противоречива политическа кариера

През първите десетилетия на ХХ в. камилите в чифлика на Захари Холевич били интересна атракция.
(Снимка от книгата на Веселина Малчева “Чифликчийството в Добруджа”. Изд. “Матадор 74”, Добрич, 2009)
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след Първата световна война.
Показателен е и фактът, че х. Васил Холевич още

през 1919 г. става сенатор в румънския парламент от
Национал-либералбата партия, а през 1922 г. депутат.39

Посочените тук случаи на значително политическо
влияние, влизат в доста сериозно противоречие с
общоприетата теза на Петър Тодоров за „разширя-
ване на мястото и ролята на дребното земевладение
и стопанство“ в България до 1912 г.40. Като място и
заета територия да, но със сигурно не и като роля,
значение и влияние. Дори без да имаме предвид
политическите връзки и мрежи на едрите чифликчии
е ясно, че те трупат икономическо влияние поради
големия действителен обем на продажбите си41.
Макар процентно дребните селяни да произвеждат
много повече, само незначителен дял от продукцията
им минава през пазара, а по-голямата част служи за
самозадоволяване.42 В същото време концентрация-
та на земеделска собственост у чифликчиите дава
възможност за бързо възпроизводство и увеличаване
на капитала им.

Холевич разбира се е само един пример за
влиятелни чифликчии, който за да може да говори за
тенденция, трябва да бъде съпоставен с други
подобни.

Холевич, но и други чифликчии като Хаджитошеви43

във Врачанско или Наумови44 в Старозагорско,
пренасят своя капитал от Османската империя в
националната държава, трансформирайки го според
новите условия. Техните случаи влизат в противоре-
чие с някои стари тези относно „съсипването“ на ста-
рите богатства на котленци, калоферци, копривщенци
и т.н.45, намерили преображение във влиятелната
книга на Майкъл Паларе за „еволюцията без развитие“
на балканските държави.46 Котел като град, от който
тръгва богатството на Холевич, наистина запада след
Освобождението, но богатите котленци намират най-
различни нови и по-доходоносни приложения на
натрупаното богатство. Те създават изключително
влиятелна мрежа, от която Холевич, Божилови и
Стефанови са важна брънка, а крупни финансисти
като Бончо Боев и Георги Губиделников са на най-
видимия връх47.
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АРХИВЪТ НА ЧИФЛИКЧИЙСКОТО
СЕМЕЙСТВО ХОЛЕВИЧ (1830 - 1950 г.)
Петър ДОБРЕВ
Резюме:

Започнали пътя си като търговци в
Османската империя, богатите котленци Холевич
стават едни от известните добруджански
чифликчии през ХХ век. Техният неизследван
досега личен архив обхваща периода от 1830 до
1950 г. и дава възможност за проучвания по редица
благодатни теми. Документите проследяват
социално-икономическите трансформации, които
семейство Холевич преживява в няколко епохи – в
Османската империя, в новоосвободена България,
в Румъния след Балканските войни, отново в

България по време на Втората световна война и
в последвалия комунистически период, когато
чифлиците са им отнети. Наяве излизат инте-
ресни детайли от развитието на аграрния
капитализъм в България, формирането на локални
политически мрежи, промените в семейната
структура и т.н.

ARCHIVE OF THE HOLEVICH AGRICULTURAL
FAMILY (1830-1950)
Peter DOBREV
Resume

My paper draws on the large unpublished private
archive of the Bulgarian trading family Holevich, with
documents stretching from 1834 to the 1950s. Having
made their fortune in the town of Kotel during the final
decades of Ottoman rule over the Balkans, the family
acquired extensive lands in the fertile Dobrudja area near
the Black Sea, where they established their “chiftliks”–
large-scale agricultural estates. Soon Holevich created
a vast commercial network, stretching from Istanbul to
Vienna, and from Varna to Marseille. With Bulgaria de-
claring independence from the Empire, Holevich’s eco-
nomic influence quickly transcended into the political
field. Members of the family took important positions in
the National Assembly, the local administrations and
political parties. This circle’s influence was strong enough
to later make yet another swift transition – this time into
Romania which annexed the Dobrudja region after the
Balkan Wars. Successful and powerful in three differ-
ent countries and under various political regimes,
Holevich’s   case could be representative of other Balkan
merchants who accumulated economic and social capital
in the Ottoman empire and then made good use of it in
their new national states.

АРХИВ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ
СЕМЬИ ХОЛЕВИЧ (1830-1950)
Пьотр ДОБРЕВ
Резюме

Начиная свой путь как торговцами в Османской
империи, богатые жители из города Котеля Холе-
вич стали одними из известных землевладельцев
в Добрудже в ХХ веке. Их неисследованный личный
архив охватывает период с 1830 до 1950 год. и
позволяет проводить исследования по нескольким
плодотворним темам. Документы раскрывают
социально-экономические преобразования, которые
испытывала семья Холевич в несколько эпох - в
Османской империи, в новоосвобожденной Болгарии,
в Румынии после Балканских войн, снова в Болгарии
во время Второй мировой войны и в последующий
коммунистический период, когда чифлики были
отобраны. Выявлены интересные детали
развития аграрного капитализма в Болгарии,
формирования местных политических сетей,
изменения в структуре семьи и т.д.
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Когато започнах да проучвам тази история, нямах
представа докъде ще ме заведе любопитството. Всичко
започна от идеята да науча подробности за семейството
на прабаба ми Тона по бащина линия, преселило се в
края на 19 век в Добруджа от малкото селце Кошково,
намиращо се в Русия.

Дълги години наричахме баба Тона „рускинята“.
Нямаше кой да отговори на логичните ми въпроси кога и
защо тези хора са заминали за Русия? И защо са решили
отново да се върнат в България?

С помощта на интернет разбрах, че селцето Кошково
има и друго име – Голям Буялък. То се намира в граници-
те на Украйна, близо до Одеса, и сега носи името Бла-
гоево. (докато проучвах фактите, събрани в тази книга,
то отново върна името си Голям Буялък). Основано е
през 1802 г. от българи, преселили се в Русия от
ямболското село Голям Буялък. Спазвайки традицията
на преселниците от България, те нарекли новото си село
на името на селището, от което идвали от България.

Свързах се с главния редактор на списание
„Българите в Украйна, Русия и в другите държави в ОНД“
Валентин Кирязов, който е родом от Благоево. С негова
помощ успях да свържа до голяма степен частите на
пъзела, който подреждах.

Лазар Георгиев, колега журналист, който е бил учител
по български език в Благоево през 90-те години на ХХ
век, е другият човек, който ми помогна да намеря отговор
на част от въпросите, които изследвах. Благодарение
на него се докоснах до „Ревизские сказки“ от 1858 г. Това
са списъците на преселниците, правени периодично от
царските чиновници в Русия. В тях открих описана
фамилията на прабаба ми Тона. Издирих документи от
архивите в Добрич и във Варна, осъществих преписка с
архива в Одеса и с военния архив във Велико Търново.

Така през месец юни тази година се роди книгата ми
„Пътища в търсене на корена“.

В нея са преплетени факти и емоции, открити в малко
познати книги на отдавна забравени автори, какъвто е
Балчо Нейков. Споменават се имената на Арман-
Еманюел дьо Ришельо, родственик на известният
кардинал Арман дьо Ришельо, генерал Иван Инзов,
който, според слуховете, е незаконно дете на член на
императорското семейство – най-вероятно на
Екатерина Велика и един от нейните фаворити Потемкин,
на Александър Пушкин, на Индже Войвода, както и на
един от основателите на българската опера Константин
Михайлов – Стоян. Какво обединява всички тях? Голям
Буялък – двете села, едното в Българя, другото в Русия,
където са живели българи.

Днес все още търсим отговор на въпросите:

Женя АНДРЕЕВА

ÃÎËßÌ ÁÓßËÚÊ -
ÄÂÅ ÑÅËÀ Ñ ÅÄÍÎ
È ÑÚÙÎ ÈÌÅ, ÍÎ
Â ÄÂÅ ÄÚÐÆÀÂÈ

Женя Андреева е филолог
по образование. Автор е
на книгата „В търсене на
корена“. Обект на нейното
двугодишно изследване е
преселението в Русия в
началото на XIX век на
българи от ямболското
село Голям Буялък (дн.
Шарково). Близо до Одеса
те основават селище със

същото име, което то носи и днес. След
Освобождението на България през 1878 г. част
от преселниците се завръщат в родината. Сред
тях е и семейството на авторката, което се
заселва в Добруджа.
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ности за семейството на прабаба ми Тона по бащи-
на линия, преселило се в края на 19 век в Добруджа
от малкото селце Кошково в Русия. То се намира в
границите на Украйна, близо до Одеса, и сега носи
името Благоево. Основано е през 1802 г. от българи,
преселили се в Русия от ямболското село Голям
Буялък. Спазвайки традицията на преселниците от
България, те нарекли новото си село на името на
селището, от което идвали от България. Нашите
прадеди се отправили към земите отвъд Дунав може
би наистина, за да намерят спасение за себе си и
за децата си. Но, може би и заради зова на кръвта.
Там е била земята на Кубрат, оттам е тръгнал
Аспарух.

VELYKYI BUYALYK - TWO VILLAGES
WITH THE SAME NAME,
BUT IN TWO COUNTRIES
Zhenya ANDREEVA
Resume
When I began to research this story, I had no idea

where the curiosity would take me. It all started with the
idea of learning about the family of my great-grandmother
on her father’s side – Tona. The family moved to Dobrudja
at the end of the 19th century from the small village of
Koshkovo in Russia. It is located within the borders of
Ukraine, near Odessa, and now is named Blagoevo. It
was founded in 1802 by Bulgarians who moved to Russia
from the village of Velykyi Buyalyk near Yambol. Follow-
ing the tradition of the settlers from Bulgaria, they called
their new village in the name of the settlement from which
they came from Bulgaria. Our ancestors headed to the
lands beyond the Danube, perhaps to find a way to save
themselves and their children. But, maybe because of
the blood’s call. There was the land of Kubrat, thence
Asparuh ventured out into the world.

БОЛЬШОЙ БУЯЛЛАК – ДВЕ ДЕРЕВНИ
С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ,
НО В ДВУХ СТРАНАХ
Женя АНДРЕЕВА
Резюме
Когда я начала изучать эту историю, я не знала,

куда меня водит любопытство. Все началось от
мою идею узнать о семье моей прабабушки Тона,
которая переехала в Добрудже в конце 19 века из
маленькой деревни Кошково в России. Она входит в
границах Украины, недалеко от Одессы, и теперь
носит имя Благоево. Деревня была основана в 1802
году болгарами, которые переехали в Россию из
деревни Большой Буяллак, Ямболской околии. Следуя
традиции поселенцев из Болгарии, они назвали свою
новую деревню именем поселения, откуда они
прибыли из Болгарии. Возможно наши предки
направились к землям за Дунаем, чтобы
действительно найти спасение для себя и своих
детей. Но можно и из-за зов крови. Там была земля
Кубрата, откуда уходил Аспарух.

– Защо нашите прадеди се отправиха към
земите отвъд Дунав? Може би наистина, за да
намерят спасение за себе си и за децата си.
Но, може би и заради зова на кръвта. Та нали
там е била земята на Кубрат, оттам е тръгнал
Аспарух.

– Защо някои се върнаха? Да, заради глада,
мизерията, но и заради дълбокия корен, който
не искаше да ги пусне.

– Защо не можем да се срещнем все още по
пътя, който води оттук дотам и оттам дотук!?

– И ще можем ли въобще да се срещнем
някога, за да запазим корена си!? И да го
възобновим!

Трябва да си отговорим сами…

Женя АНДРЕЕВА

ГОЛЯМ БУЯЛЪК – ДВЕ СЕЛА С ЕДНО
И СЪЩО ИМЕ, НО В ДВЕ ДЪРЖАВИ
Женя АНДРЕЕВА
Резюме
Когато започнах да проучвам тази история,

нямах представа докъде ще ме заведе любопит-
ството. Всичко започна от идеята да науча подроб-
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При последното си гостуване в Балчик, писа-
телката Ивелина Радионова Никова отговори на
моите въпроси. Какви са те, ще разберете от
отговорите и по тях ще познаете авторката.

Пиша стихове и есета още от ученичка. Бях в първи
клас, когато написах първото си стихотворение, посвете-
но на майка ми. След него се родиха стихотворения за
родината и за природата. Впоследствие класната ми
ръководителка научи и ме покани да рецитирам първото
си стихотворение на училищен празник. Това е първата
ми призната творба, макар че беше написана чисто по
детински.

Най-скъпа ми е наградата, която ми бе връчена през
2017 г. в руско-български конкурс, посветен на Освобо-
дителната война. Нея ценя най-много.

Имам много награди от литературни конкурси:

Първа награда в конкурс, посветен на Освободи-
телната война;

Първа награда в конкурса „Свищовски лозници”;

Втора награда за епична книга в гр. Шипка;

Втора награда в литературния конкурс „Рада
Казалийска” в гр.София;

Трета и специална награда в конкурса под надслов
„Мила Родино”;

Първа награда в литературния конкурс в гр. Дряново;

Трета награда в литературния конкурс на гр.
ГенералТошево;

Трета награда в конкурса „Жени и вино, вино и жени”;

Втора награда в литературния конкурс в гр. Сопот;

Трета награда в конкурс, посветен на Н. Вапцаров;

Първа награда на вестник „Уикенд”;

Втора награда за разказ в конкурса „Дървото на
живота“;

Специални награди в конкурса „Добромир Тонев” в
Пловдив и „Диря в морето” във Варна и награда за
цялостно творчество, посветено на България.

Черпя сюжети от историята ни, от разкази на хора,
от родния фолклор. Вдъхновение получавам и от съвсем
простични, ежедневни неща като цвете и мила дума.

Ивелина Радионова от Провадия е поетеса
с редица литературни награди. Автор е на сти-
хосбирките „Златни нишки“, „България в сър-
цето“ и „Копнеж по слънце“. Пише текстове за
песни, вдъхновена е от българското и посвеща-
ва своите стихотворения на българката, на
родината… Любовта е централна тема в
творчеството на младата поетеса.

Интервю на
Маруся КОСТОВА

с Ивелина РАДИОНОВА

ЩАСТЛИВА
СЪМ, ЧЕ
ТВОРБИТЕ МИ
ЗВУЧАТ
ПАТРИОТИЧНО!
Писателката Ивелина
Радионова пред сп. ”Форум”
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Не, нямам мениджър. Сама се занимавам
с всичко, доколкото ми позволяват
възможностите.

За съжаление все по-малко време остава
за мен и за близките ми. Опитвам се да им се
реванширам с мили жестове на внимание.

Крепи ме майка ми, синът ми и любовта в
живота ми. Те са моите рамене.

Имам много приятели, но в живота ми има и
моменти, в които се чувствам самотна сред
хиляди хора. Тези, които са ми най-свидни,
се броят на пръстите на ръцете ми.

Щастлива съм, че творбите ми звучат
патриотично. Значи съм успяла да въплътя
обичта си към България и всичко родно в тях.
А това предполага и възможността много мои
стихотворения да се запеят и да докосват все
повече хора.

Не зная дали са малко или много, но
книгите ми станаха девет. Автор съм на
стихосбирките „България в сърцето ми”,
„Златни нишки”, „Копнеж по слънце”, „В тебе
аз ще остана”, „Все ти пиша, Любов”, „България
навеки“, „Вълшебство за Коледа“ и на
повестите „Алтъна” и „Обич“.

Интервю: Маруся КОСТОВА

Зима

Нека ти разкажа зимата, море!
Тая, дето в мене се е свила.
Тя ломи сърцето ми на две,
покосява женската ми сила.

Тъжни делници валят едва-едва,
аз се уча на мълчание от рибите.
И приличам на замръзнала вода,
айсберг със вградено име „Гибел”.

Прегърни душата ми, море!
Куп снежинки сториха ѝ  рани.
Зимата от мен живот краде
на ръба на някакво пристанище.

Хвърля котва пролетна любов,
заслепява като в сън очите ми.
В теб ми е надеждата, море!
Отново да ме топлиш

със вълните си.

• • •
Господ живее в морето

Разправят навътре в морето
живеел си Господ самичък.
Навътре, навътре, там, гдето
 мечтите са много, в излишък.
Разделял водите изглежда
пътека да стори без мяра.
Да тръгнат по нея с надежда
тез, дето в най-святото вярват.
По дъното той се разхождал,
затварял във миди любови.
 Ранени, почти невъзможни,
извайвал и в бисер животи.
Понякога Господ е весел
и лодките пълнел с мечти.

Ивелина Радионова
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ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ ТВОРБИТЕ МИ
ЗВУЧАТ ПАТРИОТИЧНО!
Ивелина РАДИОНОВА
Резюме
Пиша стихове и есета още от ученичка. Имам

много награди от литературни конкурси, но най-
скъпа ми е наградата, връчена ми през 2017 г. в
руско-български конкурс, посветен на
Освободителната война. Не зная дали са малко или
много, но книгите ми станаха девет. Черпя
сюжети от историята ни, от разкази на хора, от
родния фолклор. Вдъхновение получавам и от
съвсем простички, ежедневни неща като цвете и
мила дума. Щастлива съм, че творбите ми звучат
патриотично. Значи съм успяла да въплътя
обичта си към България и всичко родно в тях. А
това предполага и възможността много мои
стихотворения да се запеят и да докосват все
повече хора.

I AM HAPPY THAT MY WORKS
SOUND PATRIOTIC!
Ivelina RADIONOVA
Resume
I have been writing poetry and essays since I was a

student. I have many awards from literary competitions
but my dearest is the prize, bestowed to me in 2017 in
a Russian-Bulgarian contest dedicated to the Libera-
tion War. I do not know if my books are more or less,
but my books are already nine. I get stories from our
History, from tales, from the native folklore. Inspiration
also comes from very simple, everyday things like a
flower and a sweet word. I am happy that my works sound
patriotic. So I managed to embody my love in Bulgaria
and everything else in it. And that implies the possibility
that many of my poems will be sung and will touch more
and more people.

Я СЧАСТЛИВА, ЧТО МОИ РАБОТЫ
ЗВУЧАТ ПАТРИОТИЧЕСКИ!
Ивелина РАДИОНОВА
Резюме
Пишу стихи и эссе еще от времени моего уче-

ничества. У меня есть много наград от литера-
турных конкурсов, но самый дорогой мой приз
присужден мне в 2017 году на российско-болгарском
конкурсе, посвященный Освободительной войны. Я
не знаю мало или много мои книги, но они уже
девять. Я беру свои сюжеты из нашей истории,
из рассказов людей, из родного фольклора. Я
получаю вдохновение от довольно простых,
повседневных вещей как цветком и добрым словом.
Я рада, что мое творчество звучит патриотиче-
ски. Таким образом мне удалось в моих произведе-
ниях  воплотить свою любовь к Болгарии и всем
родном. Это наводит на мысль о возможностях
что бы запеть много из моих стихов и потрогать
больше людей.

 Но друг път – сърдит и отнесен–
разбутвал без жалост съдби.
Вълните са свещи във мрака,
в скалите надежда разплискват.
Късмет си рибарите чакат
под гларусов писък неистов.
Рибари си мрежите хвърлят
да хванат сафрид вместо болка.
Морето прилича на църква,
 в която по залез се молят.
 И само при изгрев златист,
когато се къпе небето,
молитвите слизат тъй ниско,
че Господ ги чува в морето.

  • • •
Домъчня ми…

Домъчня ми за душата ти, Балчик,
сребролика колкото парченце люспа.
 Виждам те насън. Мълчиш,мълчиш...
Само ситен пясък в дланите ти хруска.

Сбъдваха се митове,
крайбрежни сказки,

лятото наронваше рояк звезди.
А морето в своята дълбока, синя пазва
тайно криеше вълшебните мечти.

Няма ми го старото хвърчило. Няма
 я и роклята на точки. Плува лодка,
 а във нея детството ми свива рамо
 и русалки го люлеят кротко, кротко.

Приливи и отливи редят се бързо,
но не гледам със безгрижните очи.
Връзвам още дните със моряшки възел
и копнея за душата ти, Балчик.

Ивелина РАДИОНОВА


