
                                                  ОБЩЕСТВО                           9 - 15 юни   2022 г.         4

Мнозина от по-въз-
растните граждани на 
Провадия помнят дядо 
Панайота. Неговата 
внушителна фигура се 
е мяркала навсякъде 
из градските улици и 
близките околности, та 
дори често са го вижда-
ли да стърчи изправен 
и на високото и скалис-
то провадийско „Кале“. 
Ако и много престарял, 
на стотина годишна 
възраст, неговата бав-
на, но бодра походка е 
обръщала вниманието 
на хората и е предиз-
виквала учудване за 
запазеното му здраве и 
енергия. А изумителна-
та му памет и свойстве-
ната му духовитост при 
разправяне епизоди от 
стари времена, винаги 
са привличали много-
бройни слушатели.
 Малцина обаче знаят 
нещо за неговия дъл-
голетен живот и за ра-
детелската му дейност. 
Целта на настоящия 
ми труд е да разкажа за 
това.
 Извлеченият от дядо 
Панайота материал, по-
яснен в някои случаи от 
баща ми Марин Панай-
отов, както и сведения-
та от други източници 
за съвременни на живо-
та му събития, са опит 
за принос към близката 
история на град Про-
вадия и околността. В 
подобни опити трябва 
да се търсят пътищата 
за възстановяването на 
загубената далечна и 
по-близка история на 
нашия град.
 Но, както се казва в 
предговора на книга-
та „История на Шу-
менската крепост“ от 
Г.С.Джумалиев – 1927 
г., „историята на един 
град, която обема ис-
торическия живот на 
народа във всичката му 
пълнота, не може да се 
възстанови наведнъж 
и от един само човек, 
ако ще би той да раз-
полага и с много суров 
материал. Трябва да се 
потърси историческо-
то минало, да се изучи 
стопанското развитие, 
да се види как са се 
развили разните съсло-
вия, които изнесоха на 
плещите си българско-
то Възраждане. Най-
после трябва да се про-
следи значението на 
множество борби, при 
които много градове и 
села, дори цели обла-
сти, са били опустоша-
вани от неприятелски 
нахлувания“.
 Сведенията в настоящ-
ия труд обхващат съби-
тия от началото на XIX 
век, когато дядо Панай-
от е бил любознателен 
юноша и с жив интерес 
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е следил тяхното раз-
витие и последствия, 
благодарение на което 
узнаваме отчасти за 
тогавашния бит и по-
минък на населението. 
Опустошителната вой-
на от 1828-1829 година 
оставя своите отраже-
ния в Провадийско и 
с  последващите раз-
орения, глад и мор от 
чума и холера. Въпреки 
всичко животът си тече 
в своя естествен ход и 
налага на хората необ-
ходимостта от полагане 
на периодични  усилия 
за възстановяване.
 Не са смутили родно-
то му село Дерекьой и 
разните разбойнически 
нападения, благодаре-
ние на организирана-
та от Панайота бойна 
група, която постоянно 
била в готовност да ре-
агира веднага пред ид-
ваща нова заплаха.
        Следват събития 
в с.Дерекьой вслед-
ствие упорити борби 
за българско осъзнава-
не и противопоставяне 
на гръцки домогвания. 
Между това на Панайо-
та се дължи инициати-
вата за грижите около 
първото ограмотяване 
на някои селски деца в 
собственото му домаш-
но училище в ония вре-
мена, когато в цялата 
област са съществува-
ли училища само в 2-3 
села. При това, за отбе-
лязване е, че сам той е 
останал слабо грамо-
тен. Следват инициати-
вите му за създаване на 
селско училище с дас-
кал Жендо, а по-късно 
и строеж на църква.
 Благодарение на трудо-
вете на проф. д-р.Ми-
летич и д-р К.Иречек 
узнаваме за големите 
преселвания, заселва-
ния и потурчвания из 
областта, както и за 
произхода на гагаузите 
и преселването на ма-
лоазийските българи 
из Делиормана. Около 
това време се заражда 
и стремеж на народа за 
овладяване на четмо и 
писмо и виждаме поя-
вата на първият даскал 
в първото училище в 
областта – с. Черковна, 
Рашко Блъсков, а след 
това и първи учител в 
Провадия.
 Преселването на Па-
найота в града засилва 
упоритото му държа-
не за българщината и 
интересуването му за 
българските училищ-
ни и църковни работи, 
въпреки настървеният 
натиск на гъркомани-
те и няколкократното 
му попадане в затвора. 
Домът му станал свър-
талище на всички съз-
нателни и родолюбиви 

българи, а по-късно, 
след идването на учи-
теля Т.Мутевски – и 
център на революцион-
ното движение в града. 
В същия този дом се е 
взело решение за пре-
вземането на църквата 
на 25.Х.1864 г. и туре-
но в действие. Послед-
вало построяването на 
„Първото българско 
окръжно училище“ във 
Вароша.
 За по-пълното осве-
тяване на събитията в 
това време са поместе-
ни в настоящия труд и 
други сведения от дру-
ги източници. Особено 
ни иде на помощ обе-
мистия труд на проф. 
д-р П.Ников „Българ-
ското Възраждане във 
Варна и варненско до 
1865 година“. Въпре-
ки съкратените извле-
чения, те заемат тук 
значително място, но 
от друга страна са же-
лани пояснения на то-
гавашните събития. 
Благодарение на него 
ние узнаваме по-пълно 
за епичните борби на 
българите от областта 
за освобождаване от 
фанариотското потис-
ничество и възхода им 
към възраждане.
 Следват още сведения 
от предимно научно-
историческо значение 
за близкото минало на 
родния край, пръсна-
ти по разни трудове на 
автора като: Митранди, 
Молтке, Лукянович, 
Веричин, Иречек, Ка-
ниц, Милетич, Ишир-
ков, Хиндалов, Райко 
Блъсков, Ил.С.Блъсков, 
Джумалиев, Стъпов, 
архимандрит Инокен-
тий, Цв.Атанасов и др.
 Варненската област 
е взела дейно участие 
в разните български 
революционни проя-
ви преди Освобожде-
нието. Сам Раковски е 
предвиждал бъдещото 
народно въстание да 
обхваща и Варненско, а 
и Левски е имал в пла-
новете си създаването 
на комитетска структу-
ра във Варненска об-
ласт. Ясно е, че искрата 
на бунта е била хвърле-
на и в този край.
 В настоящия труд са 
поместени и бележки 
за местни революцион-
ни и възрожденски 
деятели преди и след 
освобождението на 
Провадия от руските 
войски и въвеждането 
на българско народно 
управление. Следват 
и сведения за истори-
чески места из окол-
ността на Провадия и 
в самия град, извлече-
ни от дядо Панайота и 
др. От особено значе-
ние са сведенията за 

„Калето“ в оня му вид, 
в който той често го е 
виждал като юноша. Не 
по малко са интересни 
старинните находки в 
града, които ако и ос-
къдни, представляват 
интерес за археологи-
ческата наука.
 Може би в някои па-
сажи на изложението 
да се забележи сход-
ство между настоящия 
труд и тоя на Никиф-
ор Ганев от Провадия. 
Трябва да поясня, че 
това произхожда от об-
стоятелството, че някои 
сведения са извлечени 
от един и същ източник 
– моят баща и дядо Па-
найотов син – Марин 
Панайотов.
 Представям този труд 
пред читателя с чув-
ството на изпълнено 
обещание, дадено ня-
кога от мен на дядо Па-
найота, че ще запиша 
неговите разкази за съ-
битията, станали през 
неговия дълъг живот.
 Не смятам този си труд 
за пълен. Може би в 
него ще се открият и 
доста пропуски, но те 
биха могли да се узнаят 
и допълнят само тога-
ва, когато книгата има 
достъп до по-широк 
кръг читатели из нашия 
край и когато те забеле-
жат празнотите в нея и 
ги посочат.
Марин Маринов 
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 Дядо Панайот бил уче-
нолюбив човек и пра-
вел всичко възможно от 
своя страна за да бъде 
полезен на българско-
то черковно-училищно 
дело в града. Тук, през 
време на преселването 
си в 1859 година, той 
заварил ожесточената 
българо-гръцка вражда 
за черковно-училищна 
свобода. Това му допа-
днало и той се хвърлил 
в започнатата борба с 
разгорещеният си още 
от село патриотизъм.
 Подтиснатите и ос-
кърбени българи запо-
чнали да се групират и 
организират около про-
явилия смелост и бъл-
гарско съзнание дядо 
Панайот  за повеждане 
упорита борба срещу 
гагаузи и гъркомани 
за освобождаване на 
църквата.
 Тая борба била енер-
гично поддържана и от 
българския родолюбец 
от Варна Ангел Геор-
гиев, наричан още Ан-
гелчо Чорбаджи или 
Ангелчо-а-а, търговец, 
имащ клон в Провадия 
от манифактурния си 

„Хора, които не държат
сметка за това, що са работили
дедите им, не са способни да се
грижат за своите потомци.“

Стоян Михайловски
магазин във Варна – ви-
сокопоставен и влияте-
лен човек пред турска-
та власт.
 След събранието на 
21 май 1860 год., ста-
нало по почин на Ата-
нас Хадърджамията 
в с.Хадърча, от пред-
ставители на селата из 
санджака  и подписа-
ния тогава протокол за 
отказване от гръцката 
патриаршия, стана-
ло друго събрание на 
24 юлий 1860 год. във 
Варна, на което при-
съствали и делегати от 
градовете: Провадия, 
Добрич и Балчик и на 
които едногласно бил 
приет протокола от 
с.Хадърча. (По препо-
ръка на Ангел Георги-
ев, за делегат на това 
събрание от Провадия, 
бил избран и изпратен 
дядо Панайот.) Там 
бил опълномощен дядо 
Атанас да отиде в Ца-
риград и да говори къ-
дето трябва, от името 
на всички българи от 
Варненския санджак. В 
Цариград той останал 
цели 5 години, като не 
искал да се върне без 
български владика и 
умрял на 20 юли 1865 
година. 
 Като търсим причини-
те за непримиримото 
отрицателно отноше-
ние и енергично проти-
водействие на българи-
те, ние ще ги намерим, 
както в недостатъчната 
пълнота на йоакимова-
та програма, така и в 
силата и стихийността 
на българското движе-
ние. Несъмнено обаче 
то се е подпомагало и 
от поведението на са-
мата турска власт. Още 
във второто си писмо 
Йоаким съобщава на 
патриаршията наблю-
дението си, че турската 
власт в Дунавския ве-
лиат се отнасяла благо-
склонно към българите 
и техните тежнения. 
Такова благоприятно 
за българите отнасяне 
на турската власт се 
наблюдавало из цялата 
епаржия. В Провадия 
например, властта про-
явявала предразполо-
жение да се даде спор-
ната между гъркомани 
и българи църква на 
последните. Също-
то ставало в Балчик 
и другаде. Като сред-
ство за отслабване на 
християнския елемент 
в Империята, българо-
гръцката разпра е до-
бре дошла за турската 
политика и тя, за да я 
засили, поддържала 
българската страна. 
Тъкмо това поведение 
на турската власт оку-
ражавала българската 
неотстъпчивост и агре-

сивност. 
 Това развитие на не-
щата извикало, особено 
през 1865 година, сил-
но разпалване на страс-
тите и враждата между 
българите и гъркомани-
те във Варна пламнала. 
Последните дори при-
бягвали и до арогантни 
действия; те искали да 
нападнат и разрушат 
българското училище 
и църква, но Йоаким 
ги възпирал. Същите 
ругали и замервали с 
камъни българите при 
изпълнението на някои 
църковни служби, но 
мерките на варненския 
мютесариф Абдулрах-
ман възпрепятствали 
по-големи смущения.
  Всичко това подпо-
магало българското на-
ционално движение във 
Варненско, което все 
повече се издигало и 
засилвало. Варненската 
българска църковна об-
щина, след като сама се 
организирала, се заела 
с националното органи-
зиране и сплотяване на 
цялата варненска епар-
хия, която поради осо-
бените обстоятелства, 
била доста разнебите-
на. Около 1860-61год. 
българските общини 
в Балчик и Добрич са 
действали съвсем са-
мостоятелно. И другите 
центрове на епархията 
проявили известни се-
паративни тенденции. 
Дотогавашната слабост 
на Варненската българ-
ска община помагала 
това разпокъсване. В 
интереса обаче на бъл-
гарското движение е 
било да се възстанови 
и организира единство-
то и сплотеността на 
областта с естествения 
център Варна. Това по-
чнало именно сега по-
степенно да се извърш-
ва, след като във Варна 
била открита българска 
църква и основана осо-
бена българска община. 
Селата на Варненска-
та епархия започнали 
писмено да признават 
Варненската българска 
църковна община, като 
главна и централна в 
епархията, и своята за-
висимост от нея. 
 Каварна открила в 1869 
год. българско училище 
и български параклис.
 Мангалия открила в 
1867 год. българско 
училище, като почнали 
да събират средства и 
за постройка на българ-
ска църква. В 1870 год. 
са отворили свое чи-
талище. А в 1872 год., 
въпреки интригите и 
противопоставянията 
на гъркоманите, те са 
успели да си построят 
и българска църква, с 
което увенчали своите 

национални стремежи. 
 Аналогични събития се 
развили тогава и в Бал-
чик и неговата околия, 
която отдавна вече била 
обзета от българското 
национално движение 
и в 1860 г. се отделила 
от патриаршията и при-
знала Илариона Мака-
риополски. Тогава там 
се развила грозна бор-
ба между българите и 
гъркоманите и послед-
ните успели да турят 
ръка на българската 
църква „Света Троица“. 
Но понеже стремежът 
на балчишките бълга-
ри за своя българска 
национална църква е 
бил отдавнашна рабо-
та, в края борбата била 
спечелена от тях. Така 
между 1866 и 1867 год. 
българите завладели и 
двете църкви: „Света 
Троица“ и „Свети Ни-
кола“, и въпреки гър-
команските пречки и с 
помоща на Варненска-
та българска община, 
се обособили и органи-
зирали окончателно и в 
борба извоювали свои-
те народни права. 
 Хаджиоглу Пазарджик 
(Добрич), който е бил 
крепост на българщи-
ната във Варненския 
санджак, е стоял от са-
мото начало в първите 
редове на борбата за 
народна църква и още 
в 1861год. изпратил в 
Цариград особен свой 
представител на народ-
ните работи. Тук пър-
венците управлявали 
църковно-училищните 
работи и насочвали 
борбата за църковно-
национални правдини. 
Когато в началото на 
есента на 1865г. мит-
рополит Йоаким пред-
приел да обиколи До-
бричко, той срещнал 
такава организирана 
опозиция, каквато не е 
срещал никъде из епар-
хията. 
 Изобщо Варненската 
българска черковно-
училищна община, осо-
бено след своето окон-
чателно оформяне и и 
организиране в 1865г., 
пристъпила вече по-на-
татък към събиране и 
организиране на цялата 
епархия.
 Осъзнаването и спло-
тяването на всичките 
българи от Варненско 
напредвало, между 
това, бързо. Успехи-
те и разрастването на 
българското движение 
поставило в тревога 
дори места и села във 
Варненската епархия, 
които се считали за 
гръцки, обладани обаче 
от страха за българско 
завладяване. За дотога-
вашния вървеж на бъл-
гарското възраждане 


