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Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

От Съби С. Събев (Попович) до … Георги С. Раковски
200 години от рождението на големия наш възрожденец

Проф. д и н  Калчо К.Калчев

Честно казано, едва ли 
бих дръзнал да меря 
ръст, и то по антропо-
нимична проблематика 
като част от ономасти-
ката, ако напоследък не 
ми бе попаднала инте-
ресната някога мемоар-
на публикация за „Родът 
Раковлииите” на Мери 
Тинева  (сп.Септември 
.1986, бр.5, с.111-139). В 
нея вече възрастната пле-
менница на видния бъл-
гарски социалдемократ 
и забележителен деец на 
международното работ-
ническо и комунистиче-
ско движение Кръстьо 
Раковски (1873-1941 г.), 
възползвана от перестро-
ечните  процеси в СССР, 
излагаше не само крайно 
интереси детайли от ме-
моарно естество за своя 
вуйчо. Тя в хронологичен 
план стигаше до памет-
та за основоположника и 
идеолога на българската 
национална революция 
Георги С.Раковски (1821-
1867 г.), чието дело днес 
се изучава от всички 
студенти-историци. Със 
своя труд пра-прапле-
менницата на уникалния 
„мечтател безумен, образ 
невъзможен” тласна ми-
сълта ми към осмисляне 
на отдавна установени от 
нашето историознание 
истини от биографично 
естество от такива из-
следователи като Миха-
ил Арнаудов, Веселин и 
Никола Трайкови, Иван 
Унджиев, Андрей Цве-
тков и др. (Още повече, 
че вторият от тях има и 
конкретно изследване „За 
името на Георги Стойков 
Раковски”, в което се об-
общават всички антропо-
нимистични данни). Като 
потомък на котленски род 
от Добруджа, помнещ от 
най-ранно детство фами-
лията Раковски, и една 
песничка, в която се каз-
ваше, че „Котел го огън 
не гори, Котел го сабя на 
сече”, реших да се вгле-
дам по- внимателно в ге-
незиса на фамилията Ра-
ковски.
Още от студент знаех, че 
личното име на бъдещия 
основоположник на бъл-

гарската националосвобо-
дителна идеология е Съби 
Стойков Попович, който 
със собственото име, е 
„подновил” името на дядо 
си Съби. Стремежът към 
повече знания на буйното 
и палаво момче, които му 
дава на български и гръц-
ки език Райно Попович, е 
главният генератор, който 
го ориентира към учене в 
гръцката гимназия „Куру 
чешме” в Цариград (1838-
1841 г.). И тук, не без съ-
ветите на баща си и на 
значително по-възрастния 
някогашен свой земляк 
и внук на Софрони Вра-
чански  Стойко Цонков, 
израснал в османската йе-
рархия до най-висш сул-
тански съветник с титла 
княз, но и приел гръцко-
то име Стефан Богориди 
(1779-1859 г.), младежът 
се ориентира също към 
ново име Сава, при бащи-
но доброволно преиме-
нуване Стефанидис. Така 
под влияние на получе-
ното в Котел и Карлово 
елино-българско образо-
вание започва нов етап в 
неговия живот. Този етап 
е време, когато в гръцка-
та Велика народна школа 
той започва да осъзнава и 
предимствата на елинско-
то образование, обгриж-
вано от наскоро възстано-
вената гръцка държава, но 
да разбира и опасностите 
от хегемонистичните до-
могвания на фанариотите 
за асимилация на про-
буждащия се български 
национален дух. Осъз-
наването на тази антино-
мичност в условията на 
Истанбул терзае душата 
на младия човек и тогава 
виждаме как епизодично 
избуява един първичен 
антигърцизъм, свързан 
още с преклонение пред 
делото на самоосъзналия 
се като българин Васил 
Априлов от Одеса. (Га-
бровският високообразо-
ван емигрант упражнява 
целенесочено писменото 
си влияние, за даде знания 
на младия котленец и за 
българофилските изслед-
вания на Ю.Венелин). 
Редом с това наблюдава-
ме и здраво свързване с 

българската общност от 
Цариград и Атина, при 
силно реанимиране на 
контактите със заточения 
в гр.Кония, поради учас-
тие във Велчовата завера 
(1835) негов вуйчо Георги 
Мамарчов (1786-1846 г.). 
Последният като някога-
шен руски офицер и бивш 
временен кмет на окупи-
рания не толкова отдавна 
гр.Силистра, със сигур-
ност му е разкривал слож-
ността на българското ос-
вобождение и печалната 
дезориентация на руската 
политика по църковните и 
етнически взаимоотноше-
ния между християните 
на Балканите. В очите на 
младия племенник вуйчо-
то-заточеник, някогашен 
носител на руския Геор-
гиевски кръст за храброст 
и ревностен инициатор на 
идеята за българско въста-
ние, е израснал до степен, 
че младият Сава Стефа-
нидис формира готовност 
да приеме дори неговото 
собствено име, макар и тó 
да е с гръцки етногенезис. 
И това е след като е ус-
тановил контакти с бъл-
гарски младежи, учащи 
се в Атина и създали там 
самостоятелно, официал-
но назовано Македонско 
дружество. В Цариград 
пък, в борбата с фана-
риотите през 1840-41 г., 
той е спечелен от такива 
ратници на българщината 
като своя земляк Неофит 
Бозвели и младият му 
последовател от близкия 
до Котел гр.Елена Стоян 
Стоянов Михайловски – 
бъдещият Иларион Мака-
риополски
Ето защо субективният 
емигрантски фактор в 
Турция се оказва реша-
ващ, щото през лятото на 
1841 г. привлеченият от 
вестта за подготвящо се 
революционно движения 
във влашкия гр.Браила ца-
риградски котленец Сава 
Стефанидис да са запи-
ше вече с гръцки паспорт 
като Георги Македон. 
Тук непременно е нужна 
уговорка, че фамилията, 
свързана с географската 
област Македония, няма 
нищо общо с някаква обо-
собена етническа група, 
че македонец е бил назо-
ваван всеки трети жител 
на Изт.Тракия, Одрин-
ско, Източните Родопи и 
югоизточните райони на 
Пловдивско, и че младият 
котленец избирайки за фа-
милия Македон е подчер-
тавал само близостта си 
с онези млади българи от 
тези  региони, усвояващи 
научни знания в гръцките 
учебни заведения. 
Определено трябва да се 
подчертае, че не всеки 
българин, поклонник на 
елинската образованост, 
на гръцката култура, би 
следвало да се квалифи-
цира като враг на създа-
ващия се българизъм, осо-
бено ако не се игнорира 
факторът еволюция. Из 
миналото на българското 
образование не следва да 
се забравят имената както 
на Емануил Васкидович 
и Райно Попович, Васил 
Априлов и Никола Пико-
ло, а и на сина на втория 
Теофан Райнов, който под 

по-късно под влияние на 
„зрелия” Раковски става 
първия български разуз-
навач и контраразузнавач. 
Сложната политическа 
действителност в която са 
заставени да работят въз-
рожденските дейци води и 
естествено до техни греш-
ки и слабости, които не 
позволяват над образите 
им да поставяме нимбите 
на святост и величие, или 
да ги анатемосваме, както 
често правим  понастоя-
щем. 
Така е и с условилия се за 
учител във влашкия град 
Браила Георги Македон, 
който е отишъл там като 
гръцки поданик. Доста 
прибързано новодошли-
ят се свързва с местни 
революционни среди, 
подготвящи втория Бра-
илски бунт (1842 г.), ала 
попада в полезрението на 
букурещките власти, кои-
то в своя  васалитет към 
Портата, осъждат и него 
на смърт. И тук се поя-
вява големият парадокс 
в живота му – благодаре-
ние застъпничеството на 
гръцки дипломатически 
и управляващи среди на 
младата гръцка държава, 
животът му е спасен, за 
да го видим в началото 
на октомври 1842 г. като 
новопристигнал пасажер 
на гръцки кораб във френ-
ското пристанище Марси-
лия, ала с име Георгиос 
Стефанидис. В този прис-
танищен град на свободна 
Франция, той – характе-
ризираният в диплома-
тическата преписка като 
племенник на „г-н Бо-
гориди, Самоския княз” 
– преживява една изклю-
чително трудна в матери-
ално отношение година. 
Експулсиран от свободна 
Франция, той се завръща 
в родния Котел след кра-
тък престой в Атина и в 
Цариград. Ориентиран 
както от гръцкия премиер, 
така и от най-верните си 
познати за българо-гръц-
ките разпри в отоманска-
та столица и в българ-
ските земи, в началото 
на декември 1843 г. той 
демонстративно показва 
на котленските местни 
чорбаджийски власти не-
зачитане и на османските 
порядки. Затова следва 
и донос на котленските 
чорбаджии до султана, 
в който младият възвра-
щенец, назован с името 
Сава и цялото му семей-
ство, са тотално очерне-
ни като бунтари, от кои-
то Котел трябва да бъде 
отърван. И тук срещаме 
още един парадокс: един 
от съавторите на писмото 
е неговият съгражданин, 
връстник и съименник, 
започнал наскоро учи-
телстване в родния град 
след гръцкото училище в 
Куручешме, оставилият 
по-късно дълбока диря в 
новобългарското образо-
вание – Сава Доброплод-
ни (1820-1894). И още по 
странното е, че в репре-
сивните издирвания на 
„бунтовника” се включва 
и Стефан Богориди – вече 
имперски съветник на 
султан Абдул Меджид. 
Това е някогашният ко-
тленец Стойко Цонков – 

внука на Софроний Вра-
чански, който по-късно 
ще издейства разрешение 
за уреждане на българска 
черква в османската сто-
лица и ще подари къщата 
си в гръцкия квартал Фе-
нер за построяване на хра-
ма, който трябва да носи 
неговото име. (Днес този 
храм е реконструираната 
в края на XIX в. Желязна 
черква). В Пловдивска об-
ласт  пристига султанска 
заповед с приложение на 
Богориди, да се издирва 
някакъв размирник, ука-
зан като Раковски. Дали 
със сигурност познава-
щият битието на своя 
племенник управител на 
о-в Самос не става отново 
„кръстник” на някогаш-
ния младеж от 1838 г. ?... 
Тази мисъл обаче веднага 
трябва да отхвърлим. За-
щото след деветмесечно 
затворничество из занда-
ните на Търново, Русчук 
и Цариград вследствие 
доноса на котленските 
чорбаджии срещу сина, 
назован Раковски и него-
вия баща Стойко Събев /
Попович/, въпреки оправ-
дателната присъда на тур-
ския съд, Патриаршията 
и лично Ст.Богориди,  се 
намесват с настоятелно 
искане и двамата да не бъ-
дат освобождавани, а „да 
погинат във вечна тъмни-
ца”. И двамата врагове „на 
царщината” са прехвърле-
ни в Топханенския затвор 
в столицата при малко по-
облекчен режим.
Доста по-късно, в нача-
лото на 1866 г., когато е 
натрупал богат опит като 
идеолог и практик на на-

ционалосвободителното 
движение и се е утвърдил 
в него като пръв лидер, 
някогашният затворник 
започва да пише своя био-
графия, назована „Житие 
Г.С.Раковскаго, написано 
от него самого” . Там меж-
ду другото той изрично 
записва: „Домородството 
от баща ми били са зна-
менити людие, преселени 
в Котел от старого града 
Ракова…, 4 часа далеч от 
Котела към западна стра-
на, близо до пътя, който 
отива за Сливен… Поради 
това преселение бащино 
ми домородство е носи-
ло за домородствено име 
Раковала на турско окон-
чание, което е исто с Ра-
ковски”. Това обяснение 
не дава пълната обоснов-
ка – защото изселниците 
от Ракова би следвало на 
турски да се назовават 
рáковалар. Но вече въз-
растният революционер 
спестява, че фамилията 
Раковски, най-вероятно 
е избрана от него самия, 
и че доста подробности 
около този избор ще да са 
били известни на Стефан 
Богориди.
За да обясним докрай не-
щата ще прибегнем до 
една хипотетична кон-
струкция, макар в истори-
ята, това да не се приема… 
Ясно е защо в младите го-
дини нито Стойко Събев, 
нито синът му, когото за-
писват като Сава Стефа-
нидис, не биха могли да 
го запишат като Раковолу 
(=оглу), или Ракович (той 
все пак си е Попович). 
Раков-ски е най-вероятно 
антропонимен модифи-

кат, близък с фамилиите 
на малообройната полска 
аристократическа инте-
лигенция, заселила се в 
Стамбул и имаща за своя 
главна цел възстановя-
ване на разкъсаната от 
Виенския конгрес (1814-
1815 г.) Полша. Като най-
ревностен поддръжник на 
този идеал, отлично раз-
биращ българските цър-
ковни дейци в Цариград 
още от началото на 40-те 
г.г. на XIX в. изпъква Ми-
хаил Чайковски. Освен 
него в Турция се намират 
и други полски револю-
ционери с фамилни име-
на, с окончание –ски, ген.
Хржановски и др. Такъв е 
и намиращия се в Париж 
княз Адам Чарториски. 
Обусловената от антиру-
сизма им враждебност с 
един докрай  революцио-
нен с антигърцизъм  заряд 
не би могла да не импо-
нира на млади хора като 
Сава Стефанидис, който 
със сигурност е споделял 
впечатленията си с бълга-
ри като Н.Бозвели, Ила-
рион, но и с… Богориди. 
Ето защо, около  1844 г.. 
Георгиос Стефанидис бо-
готвори революционери 
като Чайковски и намира 
за привлекателно, в бъде-
ще да приеме фамилията 
Рáковски. И макар по-къс-
но Чайковски да става Са-
дък паша, организирайки 
по време на Кримската 
война т.нар. казак-алай, 
утвърдилият се вече в 
българското движение 
котленец, каквито и ре-
зерви да има към руската 
външна политика, запазва 
избраната фамилия.


