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Вече четири години фирма Новиз АД, като спомо-
ществовател, издава по една знакова книга за нашия град 
Пловдив, за неговото славно минало и още по-славните 
люде, които са съградили това минало и положили здравите 
основи на бъдещето му духовно развитие. В началото бе 
„Възрожденският Пловдив” на проф. Николай Генчев, след-
ван от „Когато Пловдив беше столица” на Маньо Стоянов и 
„Пловдив в техните спомени”- една подборка на доц. д-р Юлия 
Николова. И тази година, както и предишните три, изборът 
на книга, която би била най-потребна за компенсиране 
на болезнения дефицит на оптимизъм и би генерирала у 
моите съграждани и сънародници онези силни чувства, 
които са били и могат да бъдат вдъхновител на достойни 
дела за просперитета на  народа и държавата ни, не бе лесен. 
Имаше предложения и от съвременни автори, както и 
произведения за знакови личности от нашето минало, като 
Ив. Вазов и родът Богориди. Последните бяха работили  и 
дали много за Пловдив и неговия и на България „ренесанс”. 
А тъкмо възраждане ни е нужно, ново Възраждане, което 
ще носи със себе си жизнено необходимото ускорение на 
обществено-икономическите процеси, щото да преодолеем 
дълбоката двадесетгодишна криза, криза икономическа, но 
най-вече духовна. Защото, като наследници на една от най-
старите култури и цивилизации в Европа, е непристойно 
да сме сред най-изостаналите държави на континента. Да 
ни сочат с присмех народи, които са нямали собствен език, 
а тези, които са го имали, са разговаряли на него „само с 
конете си”. Нещо повече, като на завряни в социално-
икономическия, не географския, ъгъл на обединена Европа, 
да искат да ни сменят кирилицата с латиница!!! Но далеч 
по-срамотно е да се срещаме с угнетени физиономии 
и отпуснати ръце. Великият първопример на книгата 
Паисиева и тези на десетките будители бяха камбаните, 
пробудили патриотичния и градивен дух на нашите деди и 
нашия град, и нашата държава са се отърсвали  от поредната 
напаст или плесен и са поемали напред и нагоре. Затова 
и аз приех като своя амбициозна мисия да издавам всяка 
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година по една книга с едничката цел да помогна духом на 
своите съграждани и сънародници, на моя град и държава, 
като им припомня славните дела на нашите предци – 
чудесен пример за нас и децата ни. Трябва да призная още 
веднъж, че никак не бе ми лесно, както за избора, така и 
за издаването. Икономическата ситуация  е трудна и за 
моята фирма, но обетът, който съм си дал и надеждата, че  
делото, което върша, е нужно и полезно,  са по-силни от 
проблемите насъщни. 

Името на Маньо Стоянов  e вече по-познато на 
четящите пловдивчани. През 2008 г. като спомоществовател  
издадох една от най-значимите книги за Пловдив, раз-
казваща за годините, в които градът е бил столица на 
Източна Румелия – „Когато Пловдив беше столица”. 
Радушното посрещане на книгата, „изтупването” на праха 
от незаслужено позабравеното име на Маньо Стоянов 
ме наведе на мисълта, не без помощта на директора на 
пловдивската народна библиотека проф. Радка Колева, 
да „възкресим” една друга „пловдивска” книга на автора 
– „Пътят към свободата. Исторически разкази за Пловдив 
през Възраждането”. Това е първата белетристична творба 
на този изключителен ерудит и сладкодумен разказвач, 
издадена през далечната 1966 г.

Учил в Пловдивската духовна семинария, учителствал 
в града, директор на Народна библиотека „Иван Вазов”, 
възрожденец и будител по дух Маньо Стоянов е пленен 
от града и неговите жители, и това е оставило отпечатък в 
творчеството му. В преродената след близо половинвековна 
пауза книга, център на авторовото внимание са онези събития 
и бележити личности, които в един сравнително кратък 
период на 19 век полагат основите на икономическото, 
духовното и политическото пробуждане на българската 
общност в града.

Когато видях поизтърканите, пожълтели и доста 
прокъсани страници на изданието от 1966 г. ме обзеха не-
малко противоречиви чувства и сякаш това ме накара още 
по-силно да повярвам, че даже и в трудни, като днешните, 



7

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

времена градът ни и хората в него имат нужда от една такава 
„занимлива” книга.

Ще ми се след прочита й да си спомним и замислим 
над думите на автора изречени от един от героите в книгата 
- народният учител Найден Геров:  „…Нашият град трябва да 
се издигне, трябва да заеме първо място на Балканския полуостров. 
В него трябва да има най-добри училища, библиотеки, музеи и 
печатници,  и фабрики, и всичко, всичко, каквото има в европейските 
големи градове. И при това всичко това всичко трябва да бъде 
българско …, та един ден, когато наиия  народ се освободи – а това 
време ще дойде – той да стане достойно негова столица».

  
Когато работата по издаването на книгата беше 

напреднала, спонтанно и в разговорите ми със съмиш-
леници, се оформи идеята всички приходи от продажбата 
на това издание със скромен тираж да постъпят в една съби-
рателна сметка, средствата от която ще бъдат предназначени 
за увековечаване паметта на будителя Маньо Стоянов чрез  
мемориален знак, поставен на подходящо място в града ни. 
Признателният Пловдив му дължи това.

Любозар Фратев
Председател на Съвета на директорите
на Новиз АД,
спомоществовател на изданието
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ЗА МАНЬО СТОЯНОВ, ПЛОВДИВСКАТА 
БИБЛИОТЕКА И ЗА ТАЗИ КНИГА

С благодарност приех предложението на г-н Любозар 
Фратев да напиша предговорни думи към новото издание на 
настоящата книга. Това  считам и за свой дълг, мой и на колегите, 
които сме съвременните продължители на Маньо-Стояновото 
дело.

Аз лично познах д-р Маньо Стоянов още като студентка. 
След това като библиотекар, библиограф и директор на 
Пловдивската народна библиотека, имах възможност да проуча 
колосалните му научни и художествени изследвания и неговия 
принос за утвърждаването и развитието на нашата библиотека по 
европейските стандарти. Маньо Стоянов беше сред официалните 
гости на библиотеката по случай 100-годишния й юбилей. А 
по случай неговата 100-годишнина, Народна библиотека „Иван 
Вазов” проведе национален колоквиум „По следите на българската 
книга”.

Нека да напомним на читателите  на тази книга кой е Маньо 
Стоянов и защо е нашата почит към него.

Роден е на 30 май 1903 г. в с. Душанци, Пирдопско. Негра-
мотните му родители имат седем деца, които отрано се захващат 
със селския труд. Маньо Стоянов прави впечатление на учителите 
си като много будно и интелигентно дете и те настояват пред баща 
му да изучи сина си. През 1925 г. Маньо Стоянов завършва с пълно 
отличие Пловдивската духовна семинария и спечелва стипендия за 
учение в чужбина. През 1926 г. той пристига в Швейцария, в град 
Берн, където записва да учи богословие. Но това не го задоволява и 
успоредно посещава лекции по философия в университета в град 
Фрибург. Всеки ден пътува по 65 км, за да слуша лекции и взема 
изпити в двата университета. Така, надареният с изключителни 
способности младеж се завръща в родината си с две висши обра-
зования и два доктората – по богословие и философия. Започва 
работа в библиотеката на Пловдивската духовна семинария, а по-
късно става преподавател в Първа мъжка гимназия „Александър І” в 
град Пловдив по латински, немски и гръцки език. Като гимназиален 
преподавател работи и в Сливен и София. Маньо Стоянов завършва 
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библиотечен курс, работи в Софийската университетска библиотека, 
специализира в чужбина. Виждайки в негово лице истински учен, 
ерудит и специалист по библиотечно дело, проф. Тодор Боров го 
назначава на работа в Пловдивската народна библиотека.

На 1 март 1945 г. д-р Маньо Стоянов  пристига отново в 
Пловдив – този древен град, който винаги го е привличал, и с 
голямо желание за работа поема ръководството на библиотеката.

Маньо Стоянов приема библиотеката в тежко състояние. 
Той трябва преди всичко да прибере евакуирания 200 хиляден 
фонд от с. Чернозем в Пловдив. В архива на библиотеката се 
пазят много административни документи, даващи възможност 
на изследователя да се запознае с делото на М. Стоянов като 
ръководител. Той изпраща много писма до кмета и общинските 
съветници, в които описва състоянието на библиотеката с цифри 
и факти и отправя молби за нови кадри и за финансова помощ. 
Всички новости, които въвежда, доближават този културен 
институт до европейските стандарти. Архивите говорят, че д-р 
Маньо Стоянов не е бил само административен чиновник за 
изпълнение на своите задължения. Той разбира важната роля 
на книгите и библиотеките за развитието на образованието и 
културата. Съзнава неоценимата и важна роля на библиотекаря и 
библиографа в българската наука. Директорът на Пловдивската 
библиотека се вълнува от всеки проблем, свързан с доброто 
обслужване на читателите или нуждата от ремонт на сградата. 
Той активно се намесва с посредническата си роля между 
институции, съюзи, министерства и ведомства в името на доброто 
функциониране на библиотеката.

Пловдивският период на Маньо Стоянов оставя видими 
следи в научните му интереси. Малкото му свободно време от 
административни проблеми не му позволява да работи изцяло 
върху научните си интереси. Но след трайното му установяване 
в София /1949 г./ като ръководител на отдел „Ръкописи и 
старопечатни книги” в Народна библиотека „Кирил и Методий”, 
ерудираният изследовател създава трудове с голямо значение за 
проучването на българската възрожденска книжнина, на българо-
гръцките книжовни връзки и на  славянската палеография.
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Невъзможно е тук да изброим всички изследвания и 
публикации, които се раждат след неуморен труд, благодарение 
на изумителната работоспособност на учения. Но не можем 
да отминем двутомникът „Българска възрожденска книжнина. 
Аналитичен репертоар на българските книги и периодични 
издания. 1806-1878” /1957г.; 1959 г./, с която той се нарежда 
в редицата на най-големите български библиографи – до 
академиците Александър Теодоров – Балан и Никола Михов, до 
д-р Димитър Иванчев и проф. Веселин Трайков.

Пловдив играе значителна роля в живота на Маньо Стоянов. 
Той ще издаде две чудесни книги за града на тепетата. За този 
вечен и древен град на Тракия авторът пише с особена любов, 
като един от най-добрите познавачи на неговата богата история 
от епохата на възраждането и румелийското време. Вероятно 
впечатлен от богатата хилядолетна история на града, той се 
запознава с миналото на град Пловдив и особено добре проучва 
Източнорумелийския период. През 1966 г. в издателство „Народна 
просвета”  излиза книгата му „Пътят към свободата. Исторически 
разкази за Пловдив през Възраждането”. Авторът си поставя за 
задача да пресъздаде по-главните моменти от българските културни 
и националосвободителни борби в Пловдив през Възраждането. 
Той започва своя разказ от първите десетилетия на ХІХ век, за 
да завърши с Априлското въстание и Освободителната война. 
Книгата се чете леко, главните герои са дадени със собствените 
им имена. Те оживяват не чрез художествена измислица, а чрез 
интересни подробности, почерпани от архиви и спомени. С добре 
подбрани и обмислени моменти от личния живот на редица лица, 
както и въз основа на документирани обществени събития, Маньо 
Стоянов успява да пресъздаде съдържателни картини от живота на 
еснафа в Пловдив, от черковната борба, от борбата за българска 
просвета, от опитите да се създаде революционна организация 
в града. Портретите на възрожденските дейци са предадени 
чрез отделни техни прояви и реплики,  във важни моменти от 
развитието на града – абаджийския тестир, строежа на църквата 
“Св.Константин и Елена”, първото българско училище, боя в 
църквата “Св. Богородица” по повод службата на български език, 
първото българско книгоиздателство, празника на славянските 
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просветители. Не се забравят образите на чорбаджи Вълко, Стоян 
Чалъков, Захари Зограф, Йоаким Груев, Гюмюшгердан, владиката 
Хрисант, Найден Геров, Стоян Чомаков, Христо Г. Данов, Тодор 
Кесяков, Павел Куртович. Стремежът на пловдивските жители за 
нов и свободен живот е пресъздаден правдиво и с голяма любов. 
Маньо Стоянов разказва увлекателно, с вълнение. Ефектът от 
неговите разкази е много силен, защото смисълът на събитията 
е обхванат цялостно – от живота на първенците на града до 
„по–долните люде”. Тях всички ги обединява една заветна мечта 
– свободата. Тази сладка мечта, за която някои загиват, а други 
дочакват с много надежди.

проф. д-р Радка Колева, 
Директор на Народна библиотека 
„Иван Вазов”, Пловдив
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В касабата

Панорама на Трихълмието с моста на Марица
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 В КАСАБАТА

В края на септември 18171 година по една тясна 
пътека из южните склонове на Централна Средна гора 
слизаха трима мъже и две 15 – 16–годишни момчета. 
Спътници им бяха два коня, на чиито самари, освен по 
два денка багаж, бяха окачени и разни торби и вързопи. 
Мъжете вървяха един след друг подир конете и рядко 
разменяха по някоя дума. Първият беше кираджията 
Грую Мангъра, който караше абаджийска стока в 
Пловдив, а другите бяха Динчо Зайков и Найден 
Голомяха. Те отиваха също в Пловдив – да търсят 
работа.

Момчетата, ако и да бяха извървели вече доста път, 
бяха все още бодри и главно любопитни – обръщаха 
очи на всички страни и не пропускаха невидени нито 
една скала, нито един дол, през които криволичеше 
пътеката. Явно бе, че те минаваха за първи път по тези 
места.

– Ето го и Нейков гроб, момчета, каза Грую и 
посочи един побит в тревата камък до самия път. Рашко 
и Станчо – така се казваха момчетата – се спуснаха да 
разгледат камъка, на който едва се четеше написано с 
криви полуизтъркани букви „Спомен от Нейко”.

– Тук го причакали двама стрелешки турци и го 
упушнали. Три години не бил се връщал клетникът в 
село от гурбет, скътал някоя и друга парица, ама дотук 
му било писано – обясни Грую.

1 Всички дати са по стария календар. Разликата между него и сегашния 
през ХІХ в. е била 12 дена – 1 (по стария) е съответствувала на 13 по 
новия. 
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– То да е само той, та да го помене и прелее 
човек, ами по кой ли път из Средна гора няма гробове 
на пребити нашенци. Откак съм аз запомнил само 
стрелешките турци затриха двайсетина души, да ги 
затрие господ. Не стига, че с години кукуваме по този 
пусти гурбетчилък, а не моеж и в къщи да се прибереш 
жив и здрав. Затова, баа Грую, завърши думата си 
Динчо, аз мисла да се не връщам вече в село. Каквото 
и да залова в касабата, там ще остана.

– Че пък санким ти е изтрябвало да се връщаш. Не 
виждаш ли, че който от нашенците остана там, човек 
стана, а ние кираджилък правим да не са пътищата 
без хора. Да бех на вашите години и аз отдавна бих се 
заселил в касабата. То и там не е лесно за хора като нас, 
но барем знаеш, че каквото изкараш е твое.

– Гледай, гледай, Рашко, село със сламени къщи 
– извика Станчо, като сочеше напред.

Склонът, по който слизаха пътниците, се беше 
свършил, а тясната пътека бе станала широк и равен 
път, който водеше към село Крастово, първото село по 
пътя за Пловдив.

– Аз бих рекъл, баа Грую, да не спираме в селото, 
а отвъд до реката, каза Голомяха.

Предложението му, което се възприе от кираджията, 
не хареса на момчетата. Те искаха да спрат някъде посред 
селото, за да разгледат къщите и дворовете, да видят 
хората, но те не знаеха още, че средногорците, когато са 
на път, не обичаха да спират в ханове и кръчми, гдето 
трябваше да похарчат по някоя пара.

Докато мъжете и конете си почиваха под върбите 
до пресъхналата рекичка, любопитните Станчо и 
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Рашко се покачиха по сипея над пътя и дълго гледаха 
ниските сламени къщи и широките неоградени дворове. 
Такива къщи и дворове в тяхното село нямаше. Когато 
групата след кратката почивка потегли отново, на 
момчетата бе разрешено да се качат на конете. Така бе 
уговорено още при тръгването, че когато се изморят, 
ще се покачват по малко на конете. Удобното за ездача 
на кираджийски кон е това, че може спокойно да се 
обръща навсякъде и да разглежда всичко – конят върви 
бавно и си знае пътя. А Станчо и Рашко имаше какво 
да видят: пред тях се бе проснал дълъг, дълъг път, 
толкова дълъг, че се губеше някъде далеч в равнината. 
А тя бе безкрайна – и напред, и настрани все равно, все 
широко. В своето село те бяха виждали само върхове и 
долове, тесни ниви и малки ливади, повечето стръмни 
и с много камъни. А тук всичко равно, няма камъни, 
няма дупки, а и тревата бе така изсъхнала, че като мина 
едно стадо овце, след него се дигна облак от прах и 
пепел.

– Де ли пък карат овцете на водопой и пладнище, 
като нема ни дере, ни река, се запита Рашко, който 
преди два дена бе оставил стадото на Стара планина. 
Той не бе навършил още 15 години, а имаше вече 
тригодишен стаж като поганчар (помощник) на Хаджи 
Нейковите овчари. Три лета, от ранна пролет докато 
опада шумата, той бе прекарал горе по височините на 
Средна гора и Стара планина.

А как тежко е да си поганчар, особено сутрин. 
Навред около тебе се е разляла някаква хладна и тъмна 
мъгла, която е притиснала всичко живо към земята, 
а овчарят току те ритне и извика. „Ставай, Рашко, че 
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закъсняхме с доенето”. Сутрин овцете трябва да се 
издояват още преди изгрев слънце, а тогава всичко е 
росно и мокро и цървулите и дрехите на поганчаря се 
измокрят и после цял ден му държат влажно, краката му 
подпухват, дрехите му миришат, но кой го пита. Той 
трябва да е все на крак, дори и на обед, когато овцете 
запладнят, овчарят все ще му намери някоя работа – я 
ведрата да измие, я кошарата да измете. А пък вечер 
звездите вече изгряли, а овцете все още пасат – овцата 
е малко животно, но яде много – и поганчарят трябва 
да си отваря очите да не би някоя да се заблее някъде, 
зер вълкът обикаля наоколо, а нему се спи, спи.

И все пак беше хубаво! Като се проснеше на тревата 
– а тя зелена, миризлива, приятна – Рашко не можеше 
да й се нарадва. Чичо му Радой казваше, че като легнел, 
я чувал как расте. Когато пък обърнеше глава нагоре и 
погледнеше към небето, то бе така високо и широко и 
все синьо, синьо. Да, над Средна гора и Стара планина 
небето е чудно синьо. После излизаха облаци – малки, 
големи, бели, тъмни и все вървят, вървят. Рашко не 
знаеше какво има зад Стара планина и Средна гора и не 
разбираше откъде идват и накъде отиват облаците, но 
често и нему се поискваше да тръгне и гой като тях на 
някъде. И ето тази есен баща му каза, че той не бивало 
да стои без работа през зимата, както досега, защото 
не бил вече малък и нямало кой да го храни и затова 
трябвало да отиде някъде на постоянна работа. Някой 
бе съобщил на баща му, че в чифлика на чорбаджи 
Вълко Чалъков до Пловдив търсели гледачи на добитък 
и сега Рашко отиваше на работа там. Той не знаеше 
нито кой е чорбаджи Вълко, нито къде е чифликът му 
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и сега пътуваше към неизвестното. Затова и в ума му 
се мяркаше само досегашният му овчарски живот по 
Средна гора и Стара планина.

Назад към средногорските върхове, които все 
повече се отдалечаваха и снишаваха, се обръщаха често 
очите и на другия младеж Станчо. Той бе сираче. Баща 
му Иван Станчов търгуваше с абаджийска стока по 
Анадола, но една есен пропадна там някьде, покосен от 
люта болест. Майка му въртя години наред вретеното 
и чекръка, докато отгледа тригодишния Станчо и по-
възрастната му сестричка. Лайналата година сестра му 
се задоми, а Станчо, вече позаякнал. Трябваше да залавя 
работа. Професията на средногорските младежи като 
Станчо през онези години бе определена – абаджии 
ставаха те. Още повече, че Станчовият баща имаше 
братовчед богат търговец, абаджия в Пловдив, Найден 
Пашмагана, който бе обещал да вземе Станчо за чирак 
в своята работилница, споменал бе, че и за майка му 
могло да се намери някаква работа, за да не останела сам 
сама. Тъй че тази есен Станчо се раздели от другарите 
и игрите и тръгна за Пловдив.

Изпращането на гурбетчиите в средногорските 
и старопланинските селища бе тържествено и тъжно. 
Майки и бащи, братя и сестри, роднини и комшии, 
всички излизаха далеч вън от селото да изпратят 
заминаващите. Много благопожелания и поръки се 
казваха, много сълзи се проливаха, много надежди се 
изказваха и много тъжни предчувствия се скриваха. 
Съпрузите и синовете, гонени от нуждата, отиваха, 
заминаваха, а майките и съпругите преглъщаха 
мисълта, че това е може би последното им виждане и 
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през сълзи казваха: „Върви, синко, и да ми се върнеш 
жив и здрав”.

– Станчо, майка, като стигнеш във Филибе, да 
ми пратиш хабер; па да не ходиш в турските махали 
и да слушаш каквото казва майсторът. Аз, като 
свърша предивото на чичото ти Петър ще дойда 
по Димитровден – нареждаше майката на слисания 
Станчо и му буташе нова китка здравец на гърдите.

– А ти, баа Грую, да го заведеш право у баеви 
Найденови и да го настаниш като свое чедо. Нали 
виждаш, че самичак не може да се оправи, малък е още, 
не е ходил – повтаряше вече трети път майката.

Слънцето се беше скрило зад далечните Средно-
горски хълмове и вечерният здрач почна бързо да се 
спуска от всички страни и да заобикаля пътниците. 
Те бяха минали още през едно село със същите ниски 
сламени къщи и широки разградени дворове, из които 
надничаха кучета и босоноги деца. Грую бе казал 
името и на това село, но момчетата не го запомниха, то 
бе едно такова дълго турско. Пътят вървеше успоредно 
с някакви гъсти храсти, които от тъмнината изглеждаха 
страшно черни. Мъжете, изморени от пътя, вървяха 
мълчаливо. Умълчали се бяха и момчетата. Само 
стъпките на конете се чуваха.

– Хайде слизайте, тука ще нощуваме, каза по 
едно време Грую, като хвана предния кон за юлара и 
го поведе към върбалака. Средногорските кираджии 
спират в хановете само зиме, когато не може да се 
нощува на къра. Така те пестят парите.

Освободени от товарите си, конете се изтърсиха 
един два пъти и се спуснаха да скубят изсъхналата 
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трева. Грую ги спъна с букаи, а на единия окачи малко 
звънче. Мъжете изуха цървулите и потопиха краката 
си в локвите на полупресъхналия поток. Вечеряха 
набързо кой какво имаше в торбата и после се свиха 
до денковете, като всеки се наметна с по нещо. През 
септември времето в Тракия е още топло и с една 
каква-годе завивка може спокойно да се прекара нощта 
на полето.

Изморените пътници заспиват бърже и нощта 
им е кратка. Рашко също заспа веднага, Станчо обаче, 
който за първи път лягаше да спи на открито, на 
непознато място, с чужди хора, се вгледа в небето. По 
него трептеше тук-там по някоя Звездица. Ослуша се 
към върбалака, оттам долиташе равномерното крякане 
на множество жаби. От време на време им пригласяше 
звънчето на Груювия кон. Пред Станчовите очи 
изпъкна тяхната къщичка – двете малки стаички и 
тясното, но чисто и весело дворче.

Какво ли прави сега майка му сама? И защо той я 
остави? Но веднага си припомни думите й:

„Ти, Станчо, не си вече малък, време е да почнеш 
работа.” Наистина ли той не е вече малък и каква ще 
бъде работата, която ще почне.

Умората обаче скоро затвори и неговите очи, но 
току-що бе заспал – така поне му се стори – и ето че 
чичо Грую извика.

– Ставайте, момчета, тръгваме.
Докато Рашко и Станчо се обуха и наплискаха 

очите си с вода, мъжете бяха натоварили конете и 
групата потегли отново. Беше доста тъмно. Само пътят 
пред тях се белееше – прав, дълъг и безкраен, сякаш 
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извираше от тъмнината. Отляво и отдясно по нивите 
и поляните се чернееха едни такива големи и дебели 
дървета, а зад тях други и после други, докато всичко 
потъваше в тъмнината. Беше малко хладно и конете 
и хората, отпочинали добре, крачеха бодро. Скоро 
наляво в далечината почна да става светло, после по-
светло, докато небето побеля и звездите се изгубиха 
съвсем. Тогава иззад дърветата почна да се показва 
нещо червено, което се издигаше и току се откъсна от 
земята.

– О, че то било слънцето, ахнаха и Станчо, и Рашко, 
като се надигаха на пръсти, за да го видят по-добре.

Те бяха виждали как слънцето изгрява от плани-
ната, от гората, иззад скалите, но че то може да излезе 
така направо от равната земя, това те не знаеха, подобен 
изгрев не бяха виждали.

– Добре ни огря слънцето, баа Грую, доста пат 
отхвърлихме, каза Динчо.

Пътят продължаваше да се простира все тъй дълъг 
и еднообразен, но скоро се показаха отново къщи.

– Това е село Строево, момчета, каза Грую и 
посочи няколко пръснати къщи далеч от пътя. Хе там 
до храстите ще отпочинем и хапнем по някой залък 
хляб и после ще гоним вече касабата.

Отбити от пътя, конете пак зачоплиха сухата и 
прашна трева, а пътниците извадиха от торбите хляб, 
лук и похлупци с извара. Станчо имаше и тутманик. 
Момчетата ядяха и същевременно се вглеждаха във 
всичко около тях.

– Че какво е това дърво, чичо Грую, какви дебели 
и широки листа има, запита Станчо.
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– Това е смокиня, расте само тъдява и покрай 
морето. Във Филибе ще видите не само смокини, но 
и стафиди, и бадеми, и какво не. Всичко ражда тук 
земята и хавата е друга, не е като в наше село – диво и 
пусто, обясни Грую, който познаваше Тракия чак до 
Беломорието.

Станчо бе виждал стафиди само един-два пъти – 
на Бъдни вечер, когато майка му, предала плетивото 
от цялата есен, вземаше по някой и друг грош повече 
и между другото купуваше на децата и по нещо сладко. 
Сега значи той навлизаше в тази благословена земя, 
дето се раждат всички тези сладки неща.

– Накадя сте тръгнали, бе момчета, запита един 
одърпая селянин, като приседна до пътниците.

– Водим ги в касабата1 да си търсят късмета, 
отговори Грую. В наше село за младите няма вече 
поминък. Не е като при вас, ниви колкото искаш.

– Остави я и нашата, огън да я гори, земя колко 
искаш, но с какво да я работиш, когато щом отгледаш 
по-свястно добиче, отвлекат ти го турците. Кокошка, 
дето се е рекло, не можеш да завъртиш, пропищяли 
сме тук по селата около касабата. Де що има турчин 
из града, все у нас ще доде и все иска да го храниш и 
поиш, а не пита отгде ще вземеш.

– Как сте тая година с берекета, запита Голомяха.
– А бе дал господ, не е без нищо: но каква файда и 

от берекета, когато и каквото се роди, остава да гние по 
нивята. Кое сме време сега, Кръстовден мина, а снопите 
ей ги на къра, чакат юшурджиите2 – каза селянинът и 
1 Град. 
2 Събирачи на данъка десятък.	
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посочи на кръстци снопи, по които прелитаха ята от 
врабци.

– Такава е тя, байо, една ни е залюляла нас всич-
ките, ама хайде ние да тръгваме, че пат ни чака, пък 
и слънцето отскочи нейде си високо, каза Грую и 
притегли конете.

Погледите на младежите почнаха отново да шарят 
по всички страни.

На север Средна гора и Стара планина се сливаха 
с хоризонта и мъчно можеха да се различат една от 
друга, а на юг се издигаха други планини, безкрайно 
дълги. Бяха Родопите.

Скоро под дърветата на юг почнаха да прозират 
няколко големи могили. Въздухът беше изпълнен с 
омара и прах, пък и могилите бяха още доста далече. 
Скоро пътят се вля в друг, по-широк, настлан със ситни 
камъни и пясък.

– Карловското джаде1, каза Грую.
На Рашко и Станчо отново бе разрешено да се 

качат на конете. Те се наместиха удобно между багажите. 
От високо се вижда по-нашироко, просторът стана по-
голям, а могилите идваха по-наблизко.

Почнаха да ги застигат и срещат разни пътници – 
едни на коне, други с талиги, всички с чалми на главите, с 
окъсани и прашни дрехи. Потънали в прах бяха и върбите 
покрай пътя, също и градините. Едни от тях бяха овощни, 
други зеленчукови, но всичко изглеждаше запустяло.

Настрана в една голяма нива Станчо и Рашко 
забелязаха наредени множество хора, които се навеж-
даха и изправяха, като че ли жънеха.
1 Шосе, широк път. 
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– Какво жънат тия хора по това време, бе чичо 
Грую, запита Станчо.

– Това са чалтъците на Асанбейовия чифлик. Сега 
жънат ориза. Там работят и някои нашенци. Разправят, 
че вземали добра пара.

– Остави се холан, обади се Динчо, и тяхната не 
си е работа. Аз нали ходих една година, по цял ден да 
газиш до колене във водата, а из нея и змии, и какви ли 
не гадове и отгоре на това една треска ги друса, не ти 
е работа. Пък и плащането е нищо и никакво. Който 
умее да открадне някоя и друга ока ориз, това е, а то 
да чакаш от Асан бей да спечелиш пари е работа на 
филе1. За бедни хора като нас нема прокопсия ни в 
село, ни в града, но ела зло, че без теб по-зло.

– Та от добро ли сме тръгнале и ние, добави 
Голомяха. Рашко и Станчо не слушаха разговора 
на възрастните, който впрочем скоро приключи, а 
продължаваха да се оглеждат наляво и надясно. Покрай 
пътя почнаха да се показват къщи, ниски, разкривени, 
с широки дворове също като селските. Пътниците 
бяха влезли вече в махалата Каршиака.

– Каршиака е бетер от наше село, каза Голомяха.
– Та как няма да бъде, нали я заселиха все хора от 

селата.
– Ето го и Търневия хан. Аз, баа Грую, мисла 

оттук направо да тръгна. Слизай, Рашко! – каза Динчо.
Рашко скочи веднага от коня. Динчо откачи от 

самара няколко торби, един чопкен2 и нещо като черга.

1 Напразно.
2 Наметало.
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– Хайде останете си със здраве, баа Грую и Найдене, 
каза Динчо и кривна из един сокак. Рашко затича след 
него, без да каже нещо. Станчо остана на коня, без и 
той да каже нещо. Той не разбра как така из един път 
дружината се раздели. Щеше ли да види пак Рашко?

Между това конете тръгнаха отново и Станчо пак 
заоглежда любопитно наляво и надясно. Къщите бяха 
вече по-големи и по-хубави, имаше и спретнати огради и 
дюкяни, но всичко бе прашно и нечисто, по пътя дупки, 
а из тях нахвърлени боклуци, другаде локви, пълни с 
мръсотии. Хората бяха вече много, а и как различно бяха 
облечени. Станчо се вслуша и в говора им – повечето 
приказваха по турски, но се чуваше и друг език.

Погледът му се спря на една ниска продълговата 
сграда с широка открита стряха отпреди. Под нея бяха 
насядали множество турци, все с чалми и фесове. 
Пушеха, но не с лули, а с някакви дълги извити чубуци, 
които на края завършваха с някакъв съд на земята. Това 
бяха наргилета, но Станчо не бе виждал подобно нещо 
и извърна назад, за да го разгледа по-добре. Конят го 
друсна из един път – стъпил бе на по-високо място, и 
го накара да се обърне напред. Пред очите на Станчо 
се откри интересна гледка: широк и дълъг мост, 
толкова дълъг, какъвто той не бе виждал никога досега, 
а под него река, широка и голяма, с много вода, която 
едва се влачеше. Над моста близо до брега се виждаха 
две лодки – едната вързана за кол, а другата я бутаха 
няколко момчета.

А отвъд моста! Там се издигаха високи и хубави 
къщи с червени керемиди, а над тях се виждаха други, 
още по-високи, бели или сини, с много прозорци, 
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наредени един до друг, с хубави извити покриви. Между 
покривите стърчаха тънки устремени към небето 
минарета, а горе на тепето се издигаше някаква кула, 
която на Станчо се стори страшно висока. От края на 
моста почваше улица, нейният край не се виждаше, а 
от двете й страни бяха наредени един до друг много 
дюкяни. И всичко пълно с хора и всеки бърза.

– Това е значи чудният град Пловдив, промълви 
Станчо.
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Хилядо бода за пара

Понеделник пазара
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ХИЛЯДО БОДА ЗА ПАРА

– Ето я работилницата на майстор Найден. Тук 
ще чиракуваш, каза Грую Мангъра и посочи на Станчо 
вратата на една голяма и продълговата къща под 
Таксим тепе.

Това стана същия ден след обед, когато те 
пристигнаха в града. На Станчо се искаше чичо му 
Грую да го разведе по улиците и да му покаже всичко, 
каквото имаше в този чуден град, но Грую нямаше време 
за подобни занимания. След като стовари и предаде 
стоката, той се отби до дюкяна на майстор Найден, 
за да му представи Станчо, но майсторът току-що бе 
излязъл и затова той го заведе право в работилницата.

Станчо се намери в една голяма с нисък таван 
стая, в която по пода, застлан с рогозки, бяха насядали 
15 – 16 млади мъже и наведени шиеха. Грую поговори 
нещо с човека, който седеше настрана от другите близо 
до прозореца – той беше башкалфата1, – после внесе 
шея2 на Станчо – две торби, една бохча с дрехи и две 
черджета – и му каза:

– Хайде, чичовата, да работиш с тези момчета и 
да слушаш башкалфата и майстора – и си излезе.

Башкалфата бе предупреден от майстора, че ще 
дойде нов чирак. Той го поогледа, разпита го как се 
казва, какво е правил досега и после се обърна към 
един от работниците, които всички бяха вперили очи 
в новия чирак.

1 Главен калфа.	
2 Багаж.
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– Панчо, вземи го да седне до тебе. Нека ти 
държи, като разпаряш, а от утре заедно с тебе ще почне 
и другата работа.

– Първо водата, се обади един от чираците.
– Да, каза башкалфата, първо ще донесеш вода, 

хе там от онзи кладенец, за да ти върви по вода – и 
му посочи през отворената врата един кладенец в 
съседния двор.

Докато Станчо разглеждаше учуден стаята и 
обитателите й. Панчо му бутна в ръката кобилица с 
два медника. Той донесе вода и остави пълните менци 
в една малка стаичка, гдето един младеж кладеше огън. 
Това бе готварницата. Там на определено място Станчо 
сложи и багажа си.

– Ето тук ще седиш до мене, му каза Панчо, и така 
ще държиш тези парчета да ги разпаряме. После ще те 
науча и как се държи игла.

Станчо сви колена на пода и направи, както му 
заповяда Панчо.

Така в началото на XIX век започваше кариерата 
си пловдивският абаджия.

На другия ден Станчо започна другата, главната 
работа на начеващия чирак – да помага в готварницата, 
като носи вода и дърва, да чисти продуктите, да се 
грижи за мангала, с който зимно време се отопляваше 
работилницата, и да ходи до дюкяна на майстора, за 
да донася скроените и отнася ушитите дрехи и други 
подобни работи.

Станчо бе свикнал на къщна работа, свърши 
всичко, каквото му възложиха, и седна до Панчо, който 
отново му даде да разпаря съшити парчета.
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В първите дни на Станчо много се искаше да 
погледне през прозорците към улицата, за да види 
какви хора минават, но това беше не само забранено, 
но и почти невъзможно, защото прозорците бяха 
облепени с хартия и само в долните ъгли на черчеветата 
бяха прикрепени по едно–две парчета стъкла. През 
тях проникваше сноп слънчеви лъчи. Тези редки, но 
приятни гости на работилницата пресичаха цялото 
пространство чак до отсрещната стена и тогава можеше 
да се види как безброй много дребни прашинки летяха 
непрестанно из въздуха и търсеха празно място да 
заседнат, влизаха и в устата и гърлата на работниците 
и стигаха чак до белите им дробове.

Лъчите обхождаха постепенно цялата отсрещна 
стена и показваха не само колко мръсна и опушена от 
дима, саждите и умрелите дървеници, но и колко слаба 
бе стената, изплетена от пръти и измазана с пръст и 
жълта глина. Промита от дъжда и вятъра, през нея 
прозираха малки дупчици. Тях чираците по заповед на 
башкалфата запушваха с парчета от шева и облепваха 
с хартия. С парчета хартия чираците облепваха и 
многобройните дупки на дъсчения таван, за да не падат 
пепел и прах. Пари за хартия майсторът не даваше, 
чираците, според него, могли да съберат колкото искат 
парчета хартия из боклуците по улицата. И наистина 
те донасяха от улицата парчета вехта, слаба и мръсна 
хартия. Залепена с тесто, тя скоро се скъсваше от 
посипалата се по нея пепел или от някой плъх, който, 
подмамен от тестото, я съдираше и се струполясваше 
в стаята. Един път се случи, че непредвидливият плъх 
падна точно върху главата на башкалфата, за което 
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произшествие върху чирака, който бе лепил хартията, 
се стовари два пъти ендезето на башкалфата.

Ендезето е железен прът, дълъг един или 
два аршина. Освен за мерене на плата, в ръцете на 
майстора и калфите, той служи и за възпитателно 
пособие спрямо чираците. Тази задача изпълняват и 
големите и тежки ножици. Тези средства за възпитание 
и обучение по онова време се прилагаха тъй често 
и ефикасно, че имаше майстори–абаджии, които с 
гордост показваха белези от някогашни рани по лицето 
и ръцете си, получени по време на чиракуването им 
от ендезетата и ножиците на техните майстори. А 
между другите занаятчии, като дюлгерите, ковачите, 
медникарите и т. н., гдето във възпитателна употреба 
бяха и малки, и големи чукове и други подобни сечива, 
се срещаха и хора с пребити крака. Разправяха даже, че 
през 1812 година един ковашки чирак в Пловдив при 
една подобна възпитателна операция на своя майстор 
починал по божа воля.

На обед чираци и калфи по заповед на башкалфата 
оставяха работата и отиваха в готварницата, гдето 
насядваха около една или две ниски паралии, в средата 
на които се слагаше голяма глинена паница. Всеки 
грабваше лъжица и след две–три загребвания паницата 
се изпразваше, но дежурният чирак я напълваше 
отново. Никой не приказваше, а всеки гледаше да внесе 
в устата си колкото се може повече лъжици. Първият 
ден Станчо, докато се намести и започне, другите се 
прекръстиха и софрата се дигна.

– Момче, му каза башкалфата, когато работиш да 
ти пращат ръцете, а когато ядеш – ушите.
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Това значеше да яде бърже, ако не иска да остава 
гладен. Хлябът бе не като онзи по фурните, а малко 
по-черен. За чираците и калфите майсторите купуваха 
специално брашно, тъй нареченото дерменишюру, 
което воденичарите смилаха от събрания заедно уем 
от пшеница, ръж, ечемик и др. То бе много по-евтино. 
Обикновената гозба беше боб и кисело зеле. Ориз по 
една–две кривачи се слагаше, само когато се готвеше 
коприва или лобода. Тях чираците береха сами 
по градините и ги сушеха. Готвеше се и месо, есен 
овнешко, а зиме и пролет свинско. То бе по-скъпо, но 
майсторите го предпочитаха и избираха нарочно по–
тлъсто, за да се не ядело много хляб. Месо се готвеше, 
разбира се, само ако не бе пост, и то с много зеленчук, 
какъвто в Пловдив имаше на безценица. За обед и 
вечеря на 15 души се смяташе, че две–три оки месо 
е достатъчно. Щастлив се считаше, който успяваше 
да грабне повече от една–две мръвки. През постните 
дни, а те бяха над 200 в годината, бобената чорба се 
подправяше само с лук, пипер и оцет. Дървено масло 
се купуваше само за смазване на ножиците. Закуската 
сутрин бе попара или парче хляб, поръсено със сол и 
чубрица. Нещо допълнително можеха да си купят само 
калфите, но и те рядко го правеха, защото трябваше да 
си пестят парите.

– И пак всичко ни беше вкусно и всички бяхме 
яки и здрави, и нямаше охтичави – пишат в спомените 
си хора, прекарали чирашкия режим по средата на 
миналия век.

Нам се струва обаче, че те идеализират младежките 
си години. Как е могъл с такава оскъдна храна и при такъв 
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изтощителен труд в най-нехигиенични условия да се 
развива правилно и да закрепва младежкият организъм. 
И ако това е ставало, то се е дължало не на храната в 
чирашките работилници, а само на предварителното 
закрепване на организма през детските години в 
балканските села, отгдето идваха чираците. И все пак 
прегърбени, недоразвити и преждевременно престарели 
мъже се срещаха най-често между абаджиите.

Работното време в занаятчийските работилници 
по това време се определяше изключително от волята 
на чорбаджията–майстор или по-точно от желанието 
му да изкара повече стока на пазара. А това желание 
бе санкционирано и от традицията, и от съсловния 
морал. Техните повели гласяха: Ставай рано и си лягай 
по-късничко, залягай за работата! – Така сме правили и 
ние, така се става човек, допълваха майсторите.

Работеше се от видело до видело, но понеже есен 
и зиме дните са къси, трябваше да се грабне по нещо 
и от нощта.

– Щом узреят дренките, трябва да се работи и на 
свещ, казваха майсторите, а според тях дренките узрявали 
още в края на август и оттогава вечер в работилницата се 
запалваха една или две свещи и около тях се навеждаха 
по 6–7 глави, над които се издигаха само десните ръце 
с иглата и конеца. Всеки мълчи и боде, наваля, особено 
през ноември и декември, когато за Коледа и Новата 
година трябваше да се изкара повече стока. Често 
чираците заспиваха, както държеха плата, но ендезето 
или ножиците на калфата бърже ги събуждаше. Сутрин 
се почваше на ранина. Когато младежите спяха най-
сладко, башкалфата се развикваше:
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– Ставайте бре, слънцето ще ни огрее в чергите!
Всички спяха в работилницата, като си постилаха 

и се завиваха с това кой каквото си бе донесъл от дома. 
Всеки щом станеше, грабваше постилката си, занасяше 
я в готварницата, плискаше си по едно канче студена 
вода в лицето и подгъваше колена на одъра. През 
зимните месеци дежурният чирак отиваше да запали 
мангала. Той топлеше сутрин един–два часа и носле се 
запалваше чак надвечер.

– През деня има слънце, казваше майсторът–
скъперник и поръчваше да не се изразходват повече от 
две–три лопати дървени въглища на ден. Особено през 
февруари и март, когато се работеше по 14 часа дневно, за 
да се изработи повече стока за Великден и се ядеше само 
сух боб и коприва, като се прибавяше и студа, положението 
в занаятчийските работилници ставаше трагично.

И как се заплащаше този робски труд? – Чиракът 
не получаваше нищо, той учеше занаят. Едва през 
последната – третата, а в някои работилници четвъртата 
година той получаваше по няколко гроша на месец, 
понякога по един чифт обувки, или някоя дреха за 
Нова година или Великден. Калфите получаваха от 200 
до 500 гроша на година, според прослужените години 
и сръчността. Само на башкалфата, който заместваше 
майстора в работилницата, се плащаше повече – до 
800 гроша. Не случайно от онова време за определяне 
възнаграждението на абаджийския работник е останала 
думата: Хилядо бода за пара и петстотин отгоре бадяава1.

Тези порядки бяха установени от столетна 
традиция и се пазеха най-ревниво от занаятчийската 
1 Безплатно.
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организация – еснафа. Той пък се ръководеше от 
избрани майстори, които гледаха само своите интереси, 
интересите на майсторите. Държавните и църковни 
власти знаеха и признаваха само еснафа.

Единствено разнообразие в този убийствено 
изтощителен ежедневен труд бяха празниците. Есна-
фите, както повечето от хората от това време, бяха 
набожни и празнуваха всички празници, а те бяха 
много, над 80 в годината, и това отчасти компенсираше 
14 и 16-часовия работен ден.

В какво обаче се състоеше празничната почивка 
на еснафските работници, особено на чираците. 
Те трябваше да пометат работното помещение и 
готварницата, да насекат дърва и после да отидат в 
дома на майстора. Там трябваше да изметат двора и 
улицата пред него, да насекат дърва, есен да подготвят 
и подредят избите, а пролет да ги почистят. Същата 
работа те често трябваше да вършат и през седмицата, 
особени в навечерието на големите празници.

Жената на Станчовия майстор нямаше навика 
да вика чираците по всяко време да й работят в къщи, 
както правеха други чорбаджийки–жени, и затова 
Станчо ходеше в къщата на чорбаджи Найден, само 
когато трябваше да занесе нещо от дюкяна. Негови 
другари от други работилници му разказваха обаче, 
че те трябвало да перат и пелените на бебетата на 
чорбаджийските снахи.
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Абаджийският тестир 
през 1817 година

Корица на Кондиката на абаджийският еснаф от 1811 година
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АБАДЖИЙСКИЯТ ТЕСТИP
ПРЕЗ 1817 ГОДИНА

Мнозина от пловдивските майстори–абаджии 
имаха лозя между селата Дермендере1, Марково и 
Караагач2 до Воден. Лозето на чорбаджи Найден 
Пашмагана бе над Караагач срещу Белащенския 
манастир.

На Петковден (14 октомври) майсторът изпрати 
чираците и някои от калфите на лозето да го почистят 
и да потегнат оградата. Станчо отиваше за първи път 
на лозе. Наистина гроздоберът бе минал и всички 
лозя бяха обрани, но все пак опитните другари на 
Станчо успяха да намерят в лозето на техния майстор, 
па и в съседните, забравени и късно узрели чепки 
– достатъчно, за да си похапнат добре, а освен това 
можаха да си наберат орехи и бадеми. Пък и работата 
беше приятна. След три седмици затвор в тясната и 
прашна работилница днес Станчо се видя на свобода и 
простор. От лозето се виждаше целия град с тепетата и 
къщите по тях, все тъй спретнато и красиво наредени, 
каквито ги видя за първи път, когато пристигна в 
Пловдив. Виждаше се и цялото Тракийско поле – равно, 
широко и необятно, а там далеч на север се синееха 
върховете на родната Средна гора и Стара планина. 
И всичко бе огряно от приятно есенно слънце. О как 
красиви били околностите на Пловдив и колко неща 
имаше за гледане!

1 Първенец.
2 Брестник.
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– Какво е онова бялото отсреща, пърлича като 
да е черкова попита Станчо работещия заедно с него 
Панчо.

С доброто си държане Станчо бе спечелил вече 
неговите симпатии.

– Това е Белащенският манастир. Там туй лято, 
точно на 30 юни, стана големият тестир.

– Че какво е това тестир и как става, запита 
любопитно Станчо.

– Как стана тестирът ли, то е дълга работа, ще ти 
я разкажа, като пренесем съчките.

Работата бе свършена и Панчо започна:
Тестир се казва, когато се съберат всички от 

еснафа – майстори, калфи и чираци и други гости, за да 
направят нови майстори; тогава и някои чираци стават 
калфи. Тестир не става всяка година, трябва да минат 
три–четири години па тогава. На тазгодишния тестир 
бяха дошли хора не само от Пловдив, но и от други 
села и градове – имаше майстори от Копривщица, 
Клисура, Сопот, Карлово, Калофер, Аджар и Чирпан. 
И все бяха с коне, ама да видиш атове. Аз бех до тях, 
защото наглеждах конете на нашия майстор, та ги 
видях всичките.

Мечтата на всеки абаджийски калфа и чирак по 
онова време беше да стане майстор или най-малко 
башкалфа и да се сдобие със собствен ат, каквито 
яздеха младите търговци и бегликчии. Разбира се, 
малцина постигаха това, защото не всеки успяваше да 
стане майстор, пък и непосилният труд ги състаряваше 
преждевременно и мечтата да яздят буйни коне се 
изпаряваше.
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– От града бяха дошли всички майстори, калфи 
и чираци и много жени и деца, продължи разказа си 
Панчо.

Наистина на този действително забележителен 
абаджийски събор само от Пловдив взеха участие 982 
майстори, калфи, чираци и синове на майстори.

– Е, какво правиха?
– Най-напред ходиха в черковата, но аз не 

ходих, защото ние чираците трябваше да помагаме 
на готвачите и да наглеждаме конете. Там покрай 
манастирския дувар бяха наредени пет големи казани, 
заклали бяха десет телета и не знам колко агнета и 
всичко се сготви и изяде.

Като излязоха майсторите и жените от черковата, 
отидоха хе там при ония трите, високите дървета. 
Под тях бяха послани черги. Най-напред седна 
протомайсторът Хаджи Кирияк Мелкон и после до 
него другите майстори. Ти не знаеш Хаджи Мелкон, 
не си го виждал, и аз дотогава не бех го виждал. Той 
е на майсторите майсторът, много е стар, с дълга бяла 
брада. Не е ни българин, ни грък. Нашият майстор 
ни каза, че бил дошъл тук от Аджем1, то било преди 
много години и пловдивските майстори го избрали за 
протомайстор, защото бил учен и мурафетлия. И сега 
всички го почитат и слушат; каквото каже в лонджата, 
това става. Той е написал и закона за лонджата.

– Ама какво е това лонджа?
– А, ти не знаеш. Лонджа се вика събранието 

на майсторите. Всеки еснаф си има лонджа. В нея се 
решава всичко за еснафа, кой майстор колко калфи и 
1 Персия.
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чираци да държи, по колко да се продава изработната 
стока, по колко да се плаща на калфите и всичко друго. 
Всеки майстор прави каквото реши лонджата. Ако не 
изпълнява, глобяват го, а може и дюкяна му да затворят.

– Е, после какво стана?
– После ли, после, Хаджи Кирияк Мелкон отвори 

един тефтер и прочете 20 имена – десет на калфи и 
башкалфи, които щяха да станат майстори, и десет на 
калфи, които щяха да станат башкалфи. Повиканите 
– те си знаеха – се наредиха по двама един зад друг. 
Всички бяха облечени с нови дрехи. До тях се изправи 
един от старите майстори. Пред насядалите майстори 
бе сложена една софра с натрупани на нея много 
шалове и едно знаме. Хаджи Кирияк взема един от 
шаловете, прекръсти го, каза нещо и го прехвърли през 
дясното рамо, като го завърза под лявата ръка на първия 
калфа, който щеше да стане майстор. После един по 
един минаха и другите калфи и башкалфи и Хаджи 
Кирияк препаса всичките с по един шал. Най-после 
даде и знамето на първия от тях. То беше с три цвята – 
червен, зелен и бял. След това направи знак и новите 
майстори и башкалфи, предвождани от майстора–
водач, тръгнаха както бяха наредени и обиколиха 
седем пъти по всички места, гдето бяха насядали хора. 
Всички им се радваха, викаха им „честито”, а те бяха 
весели и засмени и знамето се развяваше.

След това се върнаха отново при Хаджи Кирияк, 
а той пристъпи няколко крачки напред и започна да 
им говори. Аз не разбрах какво им каза, защото той 
приказваше на турски и гръцки, но нашият майстор 
идва на другия ден в работилницата и ни разказа какво 
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говорил Хаджи Кирияк. Той казал: „Момчета, днес 
на вас ви препасахме шаловете и всички ви видяха, 
а сега вашите майстори ще ви дадат и знаковете на 
абаджийския занаят. Вие ще бъдете вече майстори и 
ще можете да си отваряте дюкяни и да си главявате 
калфи и чираци. Това е добро, но да гледате да не 
посрамите старите майстори, които толкова време 
са ви учили, за да станете и вие майстори. Бъдете 
всякога честни и работливи, защото който си гледа 
работата присърце и работата ще го храни. Сега като 
ставате башкалии1, да не помислите, че като нямате 
чорбаджии над главите си, можете да правите, каквото 
си искате и да си прахосате париците колкото имате. 
Вземете пример от вашите майстори: лягайте си вечер 
по-късничко, а сутрин ставайте по-раничко. Работата 
никога не съсипва човека, като я работи усърдно, а го 
обогатява. Бог да ви благослови и да ви помага.”

После първият от новите майстори пристъпи 
към своя досегашен майстор, който стоеше до Хаджи 
Кирияк, наведе се, целуна му ръка и му подаде дар – 
риза, а той му даде ножици, аршин и напръстник и му 
каза:

„Ето това са сечивата, които ще ти помогнат да 
печелиш и да си храниш къщата. Вземи ги, работи и 
събирай дом и имот. Бог да ти наспори работата!”

Новият майстор каза „амин” и пак му целуна ръка. 
Същото направиха и другите нови майстори – всеки 
целуна ръка на своя досегашен майстор, поднесе му 
подарък и получи ножица, аршин и напръстник. Като 
свършиха всички, двама псалти изпяха „На многая лета” 
1 Самостоятелни майстори.
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и после Хаджи Кирияк седна на трапезата, насядаха и 
всички други майстори и хора и започна яденето.

Най-напред майсторите пиха ракия, после доне-
соха казаните с яденето и готвачите с хей такива големи 
лъжици сипваха на всички, както бяхме насядали по 
тревата. Освен чорба имаше и разни други ястия, все 
с месо, и даваха кой колкото искаше. Ние чираците 
помагахме при рязането и раздаването на хляба.

А и колко вино имаше. Всеки майстор бе донесъл 
по една бъклица. А и какви шарени бъклици имаше. 
Тошо, гдето помагаше при разнасянето на виното, 
после ми каза, че най-шарена била бъклицата на 
майстор Стойчо Филов от Калофер. На нея било 
изписано как се бере грозде и прави вино, от Цариград 
била донесена. Аз не можах да я видя. Освен бъклиците, 
хе там до манастирската врата имаше и едно голямо 
буре, цяла бъчва. От него даваха на всички. И ние 
чираците пихме. А, щех да забравя – имаше и пилаф.

– После какво правихте?
– После, там на онова равното място, виждаш 

ли го, като засвири един гайдар, па като започна едно 
хоро. Най-напред се хванаха майсторите, ама не играха 
много, обиколиха един–два пъти и седнаха. А ние, 
чираците, калфите и дечурлигата, като му ударихме 
една игра, едно скачане, викане.

– А майсторите какво правиха?
– Видях ги аз тях и после. Седнаха около Хаджи 

Кирияк и един от тях отвори един голям тефтер 
и дълго чете, другите слушаха и от време на време 
приказваха. После ми казаха, че големият тефтер бил 
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еснафската кондика, в която се записват всички пари, 
които еснафът събира и харчи.

Приходите на еснафа постъпваха първо от 
угощението, т. е. от таксата, която всеки новопроизведен 
майстор трябваше да плати, от наеми на дюкяни и 
ханове, каквито еснафът притежаваше няколко в 
града, от такси и глоби, които той имаше право да 
налага. Освен това еснафът получаваше и завещания. 
Главните разходи бяха за поддържането на лонджата. 
Тя имаше и платен служител, чиято задача бе да свиква 
майсторите членове на лонджата на заседания, да 
съобщава по всички работилници и дюкяни решенията 
на лонджата и да следи за тяхното изпълнение. 
Лонджата подпомагаше вдовиците и сираците на 
починали членове на еснафа, отпущане и заеми на 
нуждаещите се, подпомагаше черковите и училищата. 
Пловдивският абаджийски еснаф бе не само най-стар 
и най-многолюден, но и най-богат. От кондиката му, 
започната през 1685 година и водена редовно до 1857 
година, се вижда широката и разнообразна дейност 
на тази първостепенна стопанска организация през 
миналите два века1.

– И кога свърши тестирът?
– Кога ли? – Чак до вечерта. Хаджи Кирияк Мелкон 

и другите майстори с жените и децата, като стана 
икиндия, почнаха да си отиват – кой както беше дошъл 
– едни с коне, други с талиги. Но преди това, щях да 
забравя, записваха помощи за лонджата от майсторите 
и калфите. Казаха, че записали 23 хиляди гроша.

1 Кондиката съществува и сега в Народната библиотека в Пловдив.
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Ние, чираците и калфите, не можехме да се 
откъснем от играта. Имаше и борба. Най-после по залез 
слънце си тръгнахме и ние. Ама и по пътя беше едно 
викане, едно гонене. Поне се навикахме и наскачахме, 
в работилницата, нали виждаш, че не може. В града 
стигнахме по тъмно. Хората ни познаха, бяхме се 
накичили с цветя, и викаха: „Ето ги тестирджиите.”

Ех, славно нещо беше този тестир, аз никога няма 
да го забравя, приключи разказа си Панчо.

Че това бе наистина така, личеше и от увлечението, 
с което той разказваше за тестира.

Между това есенното слънце бе заседнало на 
родопските вьрхове, работата на лозето и тя бе свършена 
и групата чираци и калфи, освежени и бодри, с пълни 
джобове с орехи и бадеми се завърнаха в града.

Пред работилницата ги чакаше башкалфата. Той 
им каза, че днес било имен ден на жената на майстора 
и те трябвало да й отидат на честито. Отидоха. Станчо 
беше ходил вече няколко пъти в къщата на майстора, 
но сега тя му се видя по-хубава. В другите стаи имаше 
други гости и те седнаха в пруста. Дойде чорбаджийката, 
пременена, весела. Те станаха и й целунаха ръка.

– Как сте, момчета, със здравето, спори ли ви 
работата? Па пращате ли хабер на майките си? – ги 
запита тя.

След като бяха почерпени със сладко, те си 
отидоха и веднага си легнаха – на другия ден ги чакаше 
работа.

Станчо бе изморен, но не заспа веднага. Многото 
неща, които бе видял днес и особено разказа на Панчо 
за тестира бяха запълнили тъй много съзнанието 
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му, че той не знаеше за какво по-напред да мисли. А 
запитването на чорбаджийката, дали пращат хабер на 
майките си, отнесе мисълта му към родната къща, към 
сестра му, към добрата му майка.

Какво ли прави тя сега? Беше казала на тръгването 
му, че след две седмици ще дойде и тя, а ето че минаваше 
и трета седмица, а нея още я няма.

Дълго си мисли той и очите му се напълниха със 
сълзи, клепачите обаче скоро ги затвориха.
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Българите строят

Камбанарията на черквата 
“Св. св. Константин и Елена”.
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БЪЛГАРИТЕ СТРОЯТ

На 21 май е празникът на Костадин и Елена. 
Той е весел и приятен празник, а през 1830 година за 
Пловдив стана и паметен.

Току-що изгрялото слънце бе озарило зелените 
пловдивски дворове и весело надничаше през прозор-
ците на чорбаджийските къщи по Джамбазтепе и 
Таксимтепе. Весели бяха и хората, разшавали се отрано 
по улиците. Само чорбаджи Вълко Чалъков Големият бе 
навъсен. Той се връщаше от черковата Св. Константин 
и Елена. Тя бе неговата енорийска черкова и днес бе 
патронният й празник. Вече 20 и повече години имаше, 
откакто той се бе заселил в града и на този ден редовно 
посещаваше черковата, като винаги оставаше до края на 
литургията. Тази година не дочака края.

– Белким черковата пусна толкова рано? – го 
запита жена му на пътната врата. – Аз едвам сега 
сколасах1 да тръгна.

– Не е пуснала. Ти като идеш там, кажи на Тодор 
Моравена – епитропа2, да дойде после у дома. Кажи 
му, че го викам по работа – отвърна все тъй навъсено 
чорбаджията и тръгна по плочите на двора между лехи 
от цветя, чемширени и лимонени дръвчета.

Къщата на Вълко Чалъков бе двуетажна и 
просторна, каквито са повечето чорбаджийски къщи 
по тепетата в Пловдив. Защото братята Вълко, Стоян 
и Нешо Тодорови Чалъкови, както и братовчедите им 
също Вълко и Стоян, наричани обаче „Малките” за 

1 Успях.
2 Черковен настоятел и касиер.
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разлика от първите – „Големите”, се бяха преселили 
от Копривщица в Пловдив още в началото на XIX век 
не като бедни абаджийски чираци и прости работници в 
турските чифлици, а като богати и влиятелни джелепи1 
и едри скотовъдци, които бяха започнали да прекупуват 

от правителството 
и събирането на 
беглика. Затова 
те не се заселиха 
в ниските махали 
край Марица Кар-
шиака и Мараша, 
гдето всичко бе 
мръсно и бедно, 
а си купиха и 
изградиха големи 
и красиви къщи 
горе по тепетата – 
най-хубавата част 
на града, гдето 
живееха богатите 
гъркомани. Те 
изобщо вървяха по 
техните стъпки – и 

в стопанската си дейност като експлоататори често не се 
различаваха твърде много от тях.

Долният етаж на пловдивската чорбаджийска 
къща се пресича от входен пруст, от двете страни на 
който са наредени по две или три стаи. В тях живее 
постоянно прислугата, а през зимата и чорбаджийското 
1 Който купува и угоява добитък за клане.

Детайл от панорамата на Кавра от 1878 г.

из разказа някъде...
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семейство – за по-топло, там е и кухнята. В дъното на 
пруста дървена стълба води в салона на горния етаж 
(хаета). Той е широк и просторен. От двете му страни, 
отляво и отдясно, са разположени симетрично по 
две или три стаи, а отпред завършва с еркер, който, 
подпрян от красиво изработени колони, се издига над 
входната врата на долния етаж. На еркерната стена 
има прозорци, през които като погледнеш, ще видиш 
не само кой минава по улиците, но и целия родопски 
масив на юг, а на изток – догдето ти стигне окото.

Под прозорците на хаета, покрай цялата стена 
е поставен широк миндерлик, заслан с разноцветни 
кебета и обкръжен покрай стените с пъстроцветни 
възглавници. Тук е любимото място за работа и 
почивка на домакините. И сега чорбаджи Вълко отиде 
право на миндерлика. В стената до левия ъгъл имаше 
долап. Той го отключи и извади един голям тефтер – 
никой друг нямаше право да отваря долапа – и после 
сви колена на миндерлика; широките шалвари покриха 
целия му скут. Свали от главата аления фес, на който 
бе пришито особено парче от зелен плат. Такъв знак 
имаха право със специална султанска заповед да носят 
само някои бегликчии заради особените им заслуги по 
снабдяването на султанския дворец и казармите с месо. 
Слугинята му донесе кафе – то бе единствената закуска 
на чорбаджията. Той се зачете в тефтера.

– Добро утро, баа Влъко, Свети Костадин да ти е 
на помощ – поздрави още от стълбата Геро Чакъра. Бях 
тръгнал за черковата, исках там да те видя, но настигнах 
чорбаджийката и тя ми каза, че си се прибрал рано от 
черковата. Какво, не държат ли вече краката?
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– Държат, ама малко, защото годините станаха 
много, отговори сухо Вълко. Той бе надхвърлил отдав-
на седемдесетте, но бе запазил силите и бодростта си; 
бе висок и сух и ходеше прав.

– А какво бе едно време, продължи бъбривият 
Геро. Помниш ли, кога се надбягвахме по равната 
поляна на Бич1, ти изпревари всички ни. Ами когато 
подкарахме за първи пат овце за Стамбол, и тогава ти 
вървеше все напред, пред всички други овчари. А пък 
аз, луда глава, не пропусках хендек да го не прескоча, 
докато най-после си счупих крака. И така стана тя 
нашата – ти отиде в Стамбол и се върна и после пак 
ходи, стана джелепин, стана бегликчия, а аз с кривия 
крак останах във Филибе, станах абаджия. Голямо тегло 
теглих, но „сполай на бога”, ще кажа и аз, не останах 
ни гладен, ни жаден. Ех да се върнеха ония години, па 
да идем пак на Чумина2 и на Стара планина. Какво ще 
каеш, баа Влъко?

– Друго беше онова време – отговори Вълко. – 
Тогава балканите бяха ниски, а полетата тесни, сутрин 
съм тръгвал от Богдан и вечер стигах на мандрата над 
Марково, умора не знаех. Остави ги ти младите години, 
те нема да се върнат, ами по-добре ми кажи колко пари 
имате в еснафската каса?

– Ами че какво да ти кажа, баа Влъко, оня ден се 
сбирахме в лонджата. Хоратихме и за едно, и за друго, 
стана дума и за тестир. Ние с баа Ставрица викаме: да 
се сберем, бе хора, и да им дадем на момчетата изин3 
да фанат башка работа, какво ще чакаме, станаха по 
1 Връх в Средна гора между Копривщица и Панагюрище.
2 Височина между Копривщица и Клисура.
3 Разрешение.
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на трийсет години мъжаги. Не може, каже Стойо 
Станчооглу, момчетата не са изпедепцали1 още занаята. 
Атанас Пазарджиклията и той казва: не може. Че как да 
не са, викам аз, нали и вчера гледах как мурафетлийски 
пипат момчетата в работилницата на Станчо Ованов. 
Но ти казвам, баа Влъко, работата е там, че младите 
майстори станаха лакоми, не искат на човека хляб да 
дадат в ръката, страх ги е да им не подлеят вода, да не 
им вземат мющериите. Аз, баа Влъко, казвам, има ли 
човек мурафетлийска ръка, заляга ли за работа, няма да 
остане гладен. Казвам го и на тях, ама кой те слуша, та 
аз санким за това дойдох да ти кажа, да им кажеш и ти, 
та да се сберем на тестир и да дадем изин на момчетата.

– Това добре, ще им кажа, ама ти пак ми не каза 
колко пари имате в ковчега.

– Калимера! Калимера! кирии чорбаджи! Ис пола 
ети агиос Константинос2, се обади още от стълбата 
Тодор Моравенов. Ти, баа Влъко, май че не дочака до 
края на службата, ама кокона Елисавета ми каза, че си 
рекъл да намина към вас.

– Ти, Тодоре, не знаеш ли, че аз не обичам 
в къщата ми да се приказва по гръцки. Какво е това 
„калимера”, ще ми речеш „добро утро”, „добър ден”, 
та да се изпълни къщата ми и да ми се зарадва душата, 
му отвърна строго Чалъковецът.

– Остави, баа Влъко, аз така по навик от черковата – 
почна да се извинява сконфузено Тодор.

– То черковата и пазара е друго, там може и 
гръцки, и турски, па ако щеш и цигански, в къщи само 

1 Научили.
2 За много години, свети Костадин (да помогне).
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български. Аз така съм научен от баща и майка и докато 
съм жив, в моята къща гръцки нема да се приказва.

– Така е, така е, ние сме хора балканджии, в наше 
село дума гръцки не са обелваше. И аз, баа Влъко, току 
хокам нашите у дома за тоя проклет език, ама кой те 
слуша, младите като рекли еленикото, та еленикото – 
се намеси и Геро.

– Сега слушай, Тодоре, друго – продължи все още 
навъсеният Чалъковец. – Ти откога се навърташ около 
пангара1 на Св. Костадин?

– Ами че има повече от десетина години, май че 
тази година по Кръстовден ще станат петнайсе.

– Чувам, че добре гледаш сметките и пестиш 
парата. Колко пари имате в ковчега?

– Ами че, баа Влъко, аз нали и за това се заех 
с таа работа да спестим некоя пара, а то както я бяха 
подкарали лангерите2, и за кандило нямаше да остане. 
Сега имаме кажи–речи двеста хиляди гроша.

– Туй добре, само че това дето го викаш черкова, 
не е никаква черкова. То няма колкото моя хает, а ти 
искаш там народ да се сбира. Та какво бе таа заран, 
ще се издушат като овце на стръга. Пък и тоя праг над 
вратата. Защо го не дигнеш по-високо, човек трябва 
да се превива като дервишин, за да влезе. Знаеш, че 
аз съм висок и мъчно се превивам. Ударих си главата 
таа заран – и той се пипна над челото, гдето му се бе 
появила подутина. Срамота е да сбирате толкова свят 
и да нема де да влезат. Гледам ги надошле селяне още 

1 Място в черковата, гдето се продават свещи и се събират черковните 
приходи.

2 Прозвище на пловдивските гъркомани.
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от снощи. Бъхтале по седем–осем часа пат да дойдат 
в касабата на черкова, а вие ги бутате в тая дупка. И 
това в нашата махала, уж сме чорбаджии, ходили сме 
и в Стамбол, видяли сме и черкови, и манастире, а 
сме оставиле простите хорица да се душат като овце. 
Затова аз съм решил да направим нова черкова, голяма, 
хубава, наша, българска черкова.

– Аз, баа Влъко, подзе окуражен Моравенът, 
сам виждам, че черковата е тясна и нехела. Таванът й 
се е пропукал и нацепил, на нищо не пърлича. Като 
гледам тавана на твоя хает, викам си, де да имахме ние 
в черковата такъв таван със слънца и рязани дъски. 
Само че това дето го казваш да правим нова черкова, 
как ще стане. Нали трябва султански ферман, пък и 
преосвещеният владика какво ще каже?

– Ще я направим. Аз другата неделя, ако е рекъл 
господ, тръгвам за Стамбол. Там ще отида, дето трябва, 
и ще донеса ферман. А какво ще каже владиката, хич 
не ма е еня. Черковата ще я правим ние българете, ще 
повикаме всички наши от махалите.

– От вашия еснаф, обърна се той към Геро, ще 
пратите калфите и чираците. Също и от другите еснафи.

– Всички ще додат, баа Влъко, и ще работат 
мъжката, потвърди Геро.

– Па и пари ще отпуснете, стига сте пълнили 
джобовете на тия гръцки попове и калугере, дотегнаха 
ми вече.

– Ще дадем, баа Влъко, ще дадем, щом е за наша, 
блъгарска работа.

– А ти, Тодоре, обърна се Чалъковецът към 
Моравена, поприказвай с майстор Георги Брацигов-
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лията. Като го видя, и аз ще му кажа да отиде в Браци-
гово, хем за материал да види, хем да поприказва с 
тамошните майстори. Па да пообиколите с него и 
други градове и да поогледате де какви черкови правят 
хората. Когато се почва такова нещо, трябва добре да 
се огледа и да се обмисли. То е бина1, всеки ще я види 
и ако е хубава, ще каже: Аферим на майстора, който я 
е правил, па и на тоя, който е поръчал.

– Ами, като си намислил, баа Влъко, да видим, та 
дано стане, каза Моравена.

– Щом сам рекал, ще стане – приключи разговора 
Чалъковецът.

Пет  месеца след горния разговор – на Димитровден 
(23 октомври), в пловдивската черкова св. Костадин и 
Елена имаше пак оживление. Службата бе свършила 
по-рано от обикновено, но хората, които бяха повече 
от всеки друг път, не се разотиваха, дори идваха и 
други – мъже, жени и необичайно много младежи; 
всичките еснафски чираци и калфи и чифликчийски 
ратаи от Мараша и Каршиака бяха надошли. И всеки 
носеше инструмент – един лопата, друг кирка. Двама 
майстори им даваха някакви наставления и скоро около 
порутената ограда на черковата почна работа.

Вълко Чалъков бе донесъл ферман за подновяване 
на черковата, строежът бе обмислен и подготвен и днес 
започваше предварителната работа по изграждането 
на околната стена. Според фермана черковният двор 
трябваше да бъде ограден с висока каменна стена, за да не 
се вижда черковата отвън. Високо по онова време можеха 
да се издигат и да се виждат отдалече само джамиите.
1 Сграда.
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– Лека работа, момчета! – поздравяваше весело 
Вълко Чалъков.

– Хаерлия да е, чорбаджи Вълко, ще я направим и 
голяма, и хубава, отговаряха младежите.

– Щом като работите и слушате майсторите, 
ще стане, каза Вълко и продължи разговора с единия 
майстор, който му обясняваше плана на работата: след 
като изградим околния зид, ще трябва да съборим 
Тодоровата къща, за да се ширне дворът, и после в него 
ще уредим каменарница, дърводелница и ковачница. 
Тахчиите1 ще трябва да изсечат и приготвят камъни, 
и то повече. Аз мисля керпич да не слагаме, само 
камъни. И дограмата ще трябва увреме да се приготви, 
па и железарските работи не ще са малко; всичко ще 
обковем и притегнем с желязо. Така като се подготви 
всичко, каквото трябва, после ще върви лесно, за 
година време ще я издигнем. Само мястото е високо, 
та докато се изнесат камъните и гредите, ще има зор.

– Нищо, полек-лек всичко, каквото трябва, ще се 
изнесе. Такова нещо един път се прави.

– А ти, Петровице, миела, че имаше ергенче, защо 
не е дошло, пък и мъжа ти не сам виждал отдавна, запита 
Вълко една съсухрена жена, която стърчеше до зида.

– Ах, чичо Влъко, как ще ги видиш, като стана 
три месеца, откакто Ибиш ага ги е затворил. Нали и 
двамата работеха на чифлика му, не щеш ли изгубиха 
му се два коня, а той като рече: вие ги откраднахте и 
ги откара и двамата в тюрмето. Главата му да изсъхне, 
откраднаха ги неговите хора, но той Петър и момчето 
ми затвори. Ходих, казвах, молих се, но кой те слуша.
1 Каменари.
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– Така ли, добре че ми каза, аз утре имам работа с 
Ибиш ага и ще вида и тая давия1.

– Много ти са мола, чичо Влъко, приплака бедната 
жена, кажи му и ти, та дано ги пусне, че не знам вече 
що да правя.

– Хайде, момчета, за днес като първи ден стига, 
другата неделя пак, пък които могат нека и през 
седмицата да дойдат на тайфи2, както ви наредят 
майсторите, каза доволен Чалъковецьт, след като 
младежите бяха работили няколко часа и бяха 
разчистили и приготвили място за основи на голяма 
част от стената.

– А ти, Тодоре, се обърна той към Моравена, виж 
там сам поръчал да донесат малко ракия, та почерпи 
момчетата. А от другата неделя тук под стрехата ще 
курдишеш казан. Ще се готви. Момчетата ще работят 
и ще трябва да се хранят. Ама нема да се стискаш по 
копришки, ами ще ги нахраниш като на курбан. Аз като 
намина към касапите, ще им кажа да имат грижата за 
месо – едно ще пишеш на сметка, а друго ще отпуснат 
даром. Също и фурнаджиите. Обща работа се гради и 
всички ще трябва да помагат.

И така тръгна. Всеки празник, па и през 
седмицата идваха групи доброволци от българските 
махали и работиха така усърдно, че през пролетта и 
лятото черковата беше изградена, и то, както пише 
съвременникът, „без да се потърси пара взаем, защото 
тя бе първа българска черкова, що се градеше, и всички 
тичаха и работиха, и никой не искаше надница”.
1 Тъжба.
2 Групи.
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Захари Зограф
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3AXАРИ 3ОГРАФ

Рано през пролетта на 1836 година в новоизгра-
дената черкова св. Костадин и Елена работеха двамата 
братя иконописци Димитър и Захари Христович от 
Самоков. Повикали ги бяха Вълко и Стоян Чалъкови 
да изографисат двете черкови св. Костадин и Елена и 
близката до нея св. Неделя, която също беше подновена 
предната година.

Чалъковци имаха връзки със самоковци – бяха 
епитропи на Рилския манастир, имаха стада по Рила, 
па бяха и рода със самоковските чорбаджии. Вълко 
Чалъков Малкият бе женен за дъщерята на Хаджи 
Коста Елисавета, гдето в Пловдив й викаха „голямата 
кокона”. По онова време чорбаджийските синове 
се женеха само за чорбаджийски дъщери. „Ами как 
челебийско момче ще вземе момиче, което не му е 
прилика”, казваха всезнающите свахи и решаваха брач-
ните въпроси. Бедните пък казваха: „Парите отиват 
при пари.”

– Хайде, Зарко, стига си гледал навън, по-добре 
прочети още един път в ерминията1 какво пишеше за 
изографисването на св. Атанас и ела, та дано го изкараме 
до довечера, каза майстор Димитър на брата си, като се 
изправи отново на скелето пред стената, гдето трябваше 
да бъдат изписани свети Атанас и свети Харалампи.

Зографинът Захари бе млад човек – около 
25-годишен, но не залягаше за работата както брат 
му и не бързаше да се върне в Самоков. Обичаше да 
се разхожда с часове по улиците и да се заглежда във 
1 Книга с правила за иконописците как да рисуват иконите.
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всичко. Пък се и обличаше не като другите млади 
мъже от неговата възраст, а особено – с дълга почти 
до петите черна долама1 и със също тъй дълго връхно 
джубе2 с широки ръкави; на главата вместо фес носеше 
висока черна шубара3. С това си облекло той отдалече 
приличаше на калугер, макар че в закръгленото му 
лице, бяло със сини очи и завити тънки мустачки, 
нямаше и помен от монашески образ. Обичаше да сяда 
и на черковната порта и да оглежда от глава до пети 
всеки, който минеше, особено жените.

– На този зографин окото отива повече по 
коконите, отколкото по иконите, казваха някои зло-
езичници и разправяха какви ли не истории за младия 
зографин.

– Хубавото е за гледане, отговаряше той.
– Добър ден, майсторе, как е, върви ли работата, 

поздрави още от вратата епитропът Тодор Моравена. 
Той бе тънък и превит, викаха му „Тънкокожата”. 
С него влезе и друг един мъж – висок и строен. По 
дрехите личеше, че е другоселец.

– Този е майстор Яни от Мецово, резбар е, ще 
работи иконостаса, каза Моравена, като посочи с очи 
другоселеца, който извади от пояса сгънат аршин и 
почна да измерва олтара на черковата.

„Свети Костадин я правихме ние българете, 
казваше Вълко Чалъков, и затова искам блъгарски 
майстори-зографи и марангозджии4 да я изпишат и 
украсят, та да се знае, че е блъгарска от край до край.” 
1 Дълга вълнена дреха с ръкави.
2 Горна дреха.
3 Висока шапка, прилична на попска.
4 Резбари.
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Затова той я не даде на иконописци и резбари от 
Станимака и Света гора, каквито често се навъртаха в 
Пловдив, а възложи зографисването на самоковците 
Димитър и Захари, за които знаеше, че и баща им, 
и дядо им са били зографи, а за резбарската работа 
повика Яни Пашкула от Мецово, защото бе чул, че 
македонските майстори работели мурафетлийски.

– Та това е, майсторе, черковата, видя ли всичко 
добре? Сега аз бих рекъл да отидем пак при бае Влъко, да 
поговорим още един път, ще кажеш и колко ще струва 
работата и да подпишем кондрато1, каза епитропът.

Майстор Яни приключи изчисленията в тефтер-
чето си и го бутна заедно с аршина в пояса си. Тръгнаха.

– Бате Димитре, и аз ще отида при чорбаджи 
Вълко, вчера поръчал да се отбия при него, каза майстор 
Захари, който през всичкото време бе наблюдавал 
резбаря, остави четката, наметна джубето и тръгна с 
двамата.

– Не я разбирам аз твоята, доведох те тук да 
зографисваме черковите, занаят да учиш, а ти току 
през ден при чорбаджиите, каква работа имаш с тях, 
кой те знае, от ходене занаят се не учи – каза недоволен 
майстор Димитър и продължи да бърка боите.

Вълко Чалъковата порта, както портите на 
повечето чорбаджийски къщи в Пловдив, бе широка, 
двукрилна, изработена от дебели дъбови дъски, 
разположени симетрично спрямо ъглите и украсени 
с резбарски орнаменти. Майстор Яни се вгледа в 
украсата. Може би я хареса, а може би си каза: „Аз бих 
я направил по-хубава.”
1 Договор.
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Когато се качиха горе в хаета при чорбаджията, 
той точно се сбогуваше с други гости. В къщите на 
Вълко Чалъков и на брат му Стоян винаги имаше 
посетители, най-различни – търговци, еснафи, селяни, 
турци, българи, калугери, попове. Едни идваха по 
търговски работи, други да молят за ходатайство, трети 
на приказки, а калугерите – на просия.

Чалъков бе приказвал вече един път с майстор 
Яни и сега, след като майсторът бе огледал черковата, 
трябваше да се уточнят условията.

– Та тъй майсторе, аз искам нашата черкова 
отвътре да бъде по-хубава от всички други черкови в 
града. Искам иконостаса да прилича на светогорските. 
Ти какво ще кажеш?

– Ръцете ми, чорбаджи Вълко, досега не са ме 
посрами ле, пък и момчетата ми се изучиха, пипат 
мурафетлийски. Ще имате хубава черкова, по-
хубава от другите, само че аз мисля да я правя не като 
светогорските, а като черковата свети Георги във Виена. 
Миналата година я видях, хубаво нещо е, вземах си и 
юрнеци1 и вашата ще направя такава.

– Добре, направи ги иконостаса, балдахина, 
троновете и другите работи, както знаеш. Усталъкът2 е 
работа на майстора. А ти, Тодоре, видя ли за материал 
да се набави, какъвто трябва на майстора, и за сметката 
приказвахте ли?

– Цялата украса напълно готова ще струва двадесет 
и две хиляди гроша, каза майстор Яни.

– Добре, щом сте пресметнали всичко, ще 
платим, както се следва. Напишете договора. Я ти 
1 Образци.
2 Майсторлък.
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Зарко, свърши тази работа и после остани при мене, 
искам да те попитам нещо, обърна се Чалъковецът към 
зографа и му посочи ниската кръгла касичка, украсена 
със седеф до другия ъгъл на миндерлика.

Договорът бе написан и подписан на часа – беше 
12 март 1836 година – и майстор Яни още на другия 
ден започна подготвителната работа. Докато набави 
необходимия дървен материал, пристигнаха и двамата 
му помощници и в година време украсата на черковата 
бе готова.

И тогава всички – и млади, и стари, и бедни, и 
богати – идваха и разглеждаха това, което ръцете на 
майстор Яни и помощниците му бяха изрязали от 
дърво – чуден наниз от цветя, клончета и животински 
и човешки образи, които и сега, все тъй свежи и пълни 
с красота и живот, говорят за волята и умението на 
българските майстори да творят.

Но да се върнем отново в хаета на Вълко Чалъков.
– Та така, Зарко – обърна се Чалъков към младия 

живописец, след като майстор Яни и епитропът си 
излязоха, – това, дето ми разправяше за българско 
школо и за даскал Неофит ми хареса. И на мене ми идва 
наум да вземем да направим едно блъгарско школо. 
Ето черковата я направихме, сега трябва и школо 
да се учат децата по нашия език. Като помиела, че в 
нашето нищо и никакво село още преди двайсетина 
години се уреди школо, а тук сме оставили децата да 
ходят при трънките даскале и попове. Та само те ли ще 
имат учени даскале. Ето даскал Неофит, защо да стои 
само в Габрово. Я да го повикаме да дойде, та и тук да 
уреди едно свясно школо по нашия език, стига ми са се 
перчели Цукаловци с техния гимназион.
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– Точно това искам и аз, каза зарадван зографинът, 
да повикаме даскал Неофит тука. И да знаеш само 
колко учен човек е той, колко много книги има, сам е 
написал един голям лексикон. В него е записал всички 
думи и е посочил коя какво ще рече, само че не може да 
го типоса, защото нема типография. Па и други книги 
е приготвил за учене на децата. Ако се типосат и дадат 
на децата, да знаеш как лесно ще тръгне учението.

– Ами че не можем ли да курдишем тука една 
типография и да се типосат всички тия книги, запита 
Чалъковецът.

– Като речеш, защо да не може, отвърна живопи-
сецът, аз още утре ще напиша писмо на даскал Неофит 
за тази работа. Аз го почитам като мой учител и обичам 
да му пиша.

– Виж какво, моето момче, ти почакай малко 
с писмото до даскал Неофит, аз ще поприказвам и 
с другите наши по-първи хора за школото и за това, 
гдето го казваш типография. Те са виждали такива 
неща в Букурещ и Одеса, ще поразмислим и ще видим 
какво да направим. Ти след десетина дена пак намини 
към мене.

Вълко Чалъков, както и братята, и братовчедите 
му бяха малограмотни мъже, едва можеха да се 
подписват, обаче дългото им боравене с търговия и 
срещите им с най-различни хора ги бяха научили да 
ценят образованието. Те разбираха колко необходимо 
бе то не само за търговията, но и въобще в живота. 
Видели бяха, че гърците само благодарение на своите 
училища имаха учени мъже, които ставаха не само 
владици, но и висши турски чиновници. Как можеха 
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те, Чалъковци, които по богатство не отстъпваха на 
нито един от гъркоманските първенци в града и чиято 
дума минаваше пред пашите в Одрин и Цариград, да 
останат по образование по-долу от гърците. И ако за 
тях, старите, беше вече късно да се учат, те се погрижиха 
за синовете си. Братовият син на Вълко – Георги 
Стоянов Чалъков, се учеше в търговското училище на 
остров Халки в Мраморно море, децата на братовчеда 
му Вълко Куртович – Александър и Никола, бяха 
изпратени на учение чак в Париж, а синът на сестрата 
на Големи Вълко – Груда, Стоян Иванов Чомаков по 
настояване и с помощта на самия Вълко бе учил при 
прочутия гръцки учител Каири на остров Андрос и 
сега следваше медицина в Италия.

Това бяха обаче само няколко случаи български 
младежи от Пловдив да учат в по-високи училища, и то 
пак чужди, гръцки. Въпросът бе да се уреди българско 
училище в Пловдив, в което да могат да учат повече 
български младежи. То щеше да покаже, че българите 
не стоят по-долу от гърците и гъркоманите. Това го 
изискваше не само достойнството на Чалъковци като 
български първенци, които по богатство и влияние 
надминаваха вече гъркоманите, но то се налагаше и 
от нуждите на българските еснафи, на българските 
търговци и занаятчии, които, стъпили на краката си, се 
стремяха и към по-високо културно ниво. Затова именно 
думите на младия Зограф за откриване на българско 
училище в Пловдив намериха отклик у Вълко Чалъков и 
у всички други пловдивски българи, до които стигнаха.

Захари Зограф като младеж се бе учил при 
Неофит Рилски и това стана решающ момент в 
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живота му. Неофит Рилски, роден в семейство на 
зографи и пратен в Рилския манастир да учи живопис, 
се бе увлякъл тъй много в науката, че заради нея 
стана калугер и й се посвети всецяло. На българската 
просвета и учебно дело той служи с такова усърдие, 
сериозност и достойнство, че които бяха сядали пред 
неговата катедра, сами станаха нейни ратници. На 
младия Захари Неофит разкри идеала на духовно 
издигнатия, свободния, съвършения човек. Пътищата 
към този идеал бяха науката и изкуството. Ако учителят 
му Неофит вървеше към него по пътя на науката и 
просветата, младият Захари, който по рождение бе 
художник, искаше да го постигне чрез изкуството. 
Двата пътя са обаче неделими и затова пред своя богат 
покровител Вълко Чалъков зографът говореше за 
просветата и за своя учител с възторга и увлечението 
на художника.

Вълко Чалъков, след като се бе посъветвал с 
другите български първенци, които единодушно 
подкрепиха предложението прочутият български 
учител Неофит да бъде привлечен в Пловдив, на 23 
април същата година (1836) поръча на Захари Зограф 
да напише следното писмо до Неофит:

„Извествую вам, мудрословеснейши учителю, 
че хоратихме с чорбаджи Вулко, за да ви доведе на 
Филибе, та тогава и ние да покажеме милост на нашата 
бедна България, защото хоратихме да се разпрати по 
касабите като на Самоков, на София и на Пазарджик 
да земат по 2–3 деца, та да стане сколйо всенародно. 
И тогава разсуждавай другото какъв отец ще станеш 
на българите. Каквото гледам, сичките господаре, 
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Стоян Гулем и Малио, и другите като Власаки, сичките 
согласуват на тая работа и както гледам, могат да ви 
возблагодарят, сиреч да дадат заплата от пет хиледи 
и повече гроша, и ще се возблагодариш премного от 
Филибе, защото человеците много ще се зарадват и 
нема завистливи человеци и политично се обхождат. 
Тогива не само лексиконо ще се типоса, но още много 
други книги...”

Изглежда, че даскал Неофит не е приел веднага 
поканата на своя млад и възторжен почитател, тъй като 
този трябваше да му пише още няколко увещателни 
писма, докато уреди лична среща между него и Вълко 
Чалъков. Срещата стана на 10 октомври в Клисура. 
На нея се разбра обаче, че Неофит вместо в Пловдив, 
трябваше да отиде учител в Копривщица.

Планът за създаване на българско „всенародно 
сколйо” в Пловдив, в което Неофит по думите на 
Захари Зограф щял да стане „просветител на всичката 
България”, бе пропаднал. Захариевите обещания 
излязоха прибързани. Чалъковци не успяха да 
сломят съпротивата на гръцкия владика и неговите 
крепители гъркоманските чорбаджии. Разрешение 
да се открие българско училище при наличността на 
гръцки „гимназион” и начални гръцки училища не бе 
дадено. Гърцизмът все още господствуваше в Пловдив. 
Неофит остана излъган, а възторженият радетел за 
българската просвета в града Захари Зограф, без да 
разбере истинските причини за неуспеха, хвърли 
всичката вина върху „дъртио вампир Вулко”, не 
искаше вече и да се среща с него и даже не доизкара 
работата по зографисването на пловдивските черкови, 
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за което впрочем не бяха стигнали и парите. Това 
обаче не попречи на Вълко Чалъков и на брата му 
Стоян да препоръчат младия живописец на игумена на 
Бачковския манастир да зографиса новоизградената 
манастирска черкова Свети Николай.

В края на 1839 година зографията на новата 
черкова бе завършена и на следната година чорбаджи 
Стоян Чалъков Големият посети манастира, за да 
я прегледа. След смъртта на брата си Вълко (17 май 
1840) той бе станал епитроп на манастира и трябваше 
да провери сметките му. Чорбаджията взе със себе си и 
семейството си.

Едно няколкодневно излизане на пловдивските 
семейства от града през юли и август бе не само 
развлечение, но и нужда. През тези месеци слънцето 
нагрява тъй силно тепетата – тогава те не бяха залесени, 
че въздухът ставаше горещ и се дишаше тежко. Затова 
всеки гледаше да избяга от града. Преселниците от 
балканските селища, каквито бяха Чалъковци, отиваха 
в родните си места. Богатите гъркомани прекарваха 
горещите месеци в Дермендере (Първенец), Марково, 
Ахланево (Браниполе) и Воден, гдето мнозина от 
тях имаха лозя и чифлици. Много се посещаваха и 
околните манастири, особено Бачковският, който бе 
най-голям.

За пловдивските семейства посещението на 
този манастир по това време беше цяло събитие. 
Пътуването не беше лесно. До Асеновград (Станимака) 
пътят е равен и жените, и децата се качиха на талиги. 
Мъжете обаче още в Пловдив възседнаха своите коне. 
У Чалъковци за всеки мъж, бил той чорбаджията или 
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ратай, имаше кон. Разбира се, между коня и такъма на 
единия и на другия имаше разлика, но достойнството 
на чорбаджията изискваше при пътуване той да бъде 
придружаван от гавазин на кон.

В Станимака Стоян Чалъков пазари за жените и 
децата мулета, защото тогава нагоре от града нямаше 
коларски път и се пътуваше само с мулета и коне. В 
Станимака към семейството на Чалъков се присъедини 
заедно със своята свита и пловдивският владика 
Никифор. Гръцките владици в Пловдив, па и другаде 
държаха твърде много за приятелските отношения 
с чорбаджиите и не пропускаха случаите да бъдат 
по-близко до тях. Така групата поклонници стана 
многочислена и важна.

Докато дългият керван от яхнатите животни 
пълзеше по тесния път покрай реката и всички се 
любуваха на чудните гледки, които се откриваха при 
всеки нов завой, бързоходец избърза до манастира 
и съобщи за идването на важните гости. Игуменът и 
всички калугери излязоха да ги посрещнат на широката 
ливада пред манастира. Пътят тогава пресичаше реката 
не в селото Бачково както сега, а по-горе срещу ливадата 
и минаваше по висок сводест мост, който буйните води 
на реката отнесоха през 1858 година.

Щом конете на чорбаджията и владиката стъпиха 
на моста, придружаващите ги гавази изпразниха пищо-
вите си и ехото отекна в отсрещните долове. Камбаните 
зазвъняха, калугерите запяха, конете зацвилиха. Почна 
целуването на „чудотворната” икона, носена от двама 
калугери, и взаимните благославяния между игумена, 
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владиката и другите високи гости. Няколко псалтове 
пееха непрекъснато „На многая лета”.

Чалъковци бяха привикнали на подобни посреща-
ния и ги обичаха. Като бегликчии те подбираха за свои 
помощници-сайджии (броячи) пъргави и смели млади 
мъже, които трябваше да имат добри коне и да умеят 
при това да боравят с оръжие. Тях те разделяха на групи 
от по 30–40 души и така обхождаха от ранна пролет 
до есен всички балкани из България от Дунав до Бяло 
море и на запад чак до Албания, за да съберат беглика 
от де що имаше стада. Когато минаваха през някое село, 
простите и одрипавели селяни се трупаха да ги гледат и 
не знаеха на какво първо да се удивляват – на охранените 
им и накитени коне или на пищното им облекло и 
оръжие, или пък на войнишкия им ред и дисциплина. 
В Пиротско – те и там събираха беглика – ги наричаха 
„бугарска войска”. Назначението на тази „войска” бе 
не да защитава народа, а да осигурява интересите на 
султанската хазна за сметка на овчарите, затова тези 
често криеха стадата си от нея и на куршумите им 
отговаряха също с куршуми.

Гръцките владици, игумени и архимандрити не 
бяха врагове на подобни почести. Затова по поръка 
на игумена един зограф изписа отвън на стената на 
игуменската стая това паметно посещение на Бачков-
ския манастир, като използува една старинна щампа с 
подобен сюжет. Малко наивната, но живописна фреска 
и днес може да се види на същото място.

След почивка и почерпване в игуменската стая 
високопочтените гости тръгнаха да разгледат живо-
писта на новия храм. По стените на притвора бяха 



77

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

изписани обичайните икони на Христос, Богородица, 
св. Атанасий, св. Неделя и други светци. На пръв поглед 
икони като всички икони, но щом се взре човек в тях 
– те и днес стоят – ще види, вместо традиционните 
аскетически фигури, реалистично изобразени лица, от 
чиито очи и уста гледат и говорят живи хора. Явно е, 
че иконописецът, преди да почне да ги рисува, вместо 
да чете ерминията, бе наблюдавал хората по улиците 
и тях бе изписал на черковната стена, пренебрегнал бе 
установените правила.

А какво бе удивлението на гостите, когато 
погледнаха паното над вратата на храма и видяха три 
образа – първият на игумена с дълга мантия и патерица 
в ръка, след него бившият игумен Ананий от Сливен, 
при когото бе започнал строежът на храма, и на трето 
място, наравно с тях – самият живописец млад, висок, 
със закръглено лице, сини очи и руси мустачки, 
облечен в дълга до петите долама и връхно джубе с 
широки ръкави – същият, какъвто го бяха виждали да 
се разхожда из пловдивските улици. В едната си ръка 
държеше свитък с надпис (на български и гръцки): 
Изобрази ся рукою моею Захария Христо Зограф от 
Самоковъ българинъ.

– Я го виж ти него, този зографин взел та се 
изписал сам и отгоре на това писал се българин, от 
дебелоглавите, обърна се владишкият архидякон към 
шефа си.

На владиката също не хареса образът и надписът. 
Вместо зографа, той би предпочел да види изписан 
себе си като покровител на манастира, макар че в него 
той идваше само на разходка и гуляи.
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– Отче игумене, обърна се владиката, не е хубаво 
това, гдето зографинът е изобразил себе си наравно с 
тебе. Пък и защо си му позволил да пише на български, 
че това да не е български манастир и кой разбира 
техния просташки език?

– И на мене, ваше високопреосвещенство, не ми 
хареса, побърза да се съгласи с владиката погърченият 
игумен. Аз му казах да не пише нищо по български, 
но той, ваше високопреосвещенство, е един такъв 
вироглав, не взема от дума. „Аз, казва, съм българин и 
искам да се знае, че българин е работил тука.”

Когато зрителите се спряха пред стенописа 
„Страшния съд” и се вгледаха в образите, неодоб-
рението им премина във възмущение. В предверието 
на „ада ненаситная” бяха изписани голяма група 
грешници – мъже и жени, които дяволите с железни 
вили бутаха в огъня. Мъжете с охранени лица, завити 
мустаци и червени фесове – същински пловдивски 
чорбаджии. А жените – млади и стройни, набелени 
и начервени кокони, облечени с дълги до петите 
пъстроцветни джамфезени фустани и с къси обточени 
с кожа контошчета. Точно такава бе носията на 
чорбаджийските жени в Пловдив по това време. 
А когато се вгледаха по-добре – о, ужас! – това бяха 
портрети на познати пловдивски дами.

– Тази с розовите цветчета по фустана прилича 
много на кокона Мариола, каза архидяконът.

За нея се приказваше в града, че някои я виждали 
сутрин да излиза през задната врата на митрополията. 
Владиката погледна и се намръщи.

– А другата до нея е същинска кокона Мелахро.
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Тя бе известна с това, че често я спохождаха 
чорбаджийските синове. Дъщеря бе на поп Никола, 
за когото се разправяше, че предишният владика 
Кирил го бил довел в Пловдив, защото имал хубава 
попадия. В черковата тя заставаше винаги там, отгдето 
се виждаше най-добре владишкия трон. Другата пък 
зад нея приличаше на жената на владишкия секретар, 
за която също се приказваха лоши неща.

Владиката не пожела повече да разглежда 
черковата и се върна в игуменската стая. Свитата му го 
последва.

– Да не си посмял, отче игумене, да допуснеш крака 
на този зографин Захария да стъпи в манастира – каза 
владиката и обърна третата чашка с манастирска ракия.

– Кой го доведе тук?
На мене, ваше високопреосвещенство, го препо-

ръча чорбаджи Вълко, бил изписал подновените 
черкови във Филипуполис, отвърна игуменът.

– То аслъ какво ли добро нещо може да се очаква 
от тези българи. Почнаха вече навсякъде да се въвират, 
черковите трябвало не знам как да се правят, да сме 
отворили българско училище, някакъв си Неофит от 
Рилския манастир бил превел светото евангелие на 
техния просташки език, та да сме го допуснали да се 
чете в черковите и не знам какви ли не още глупости 
дърдорят. А ето какви поразии е направил този техен 
смахнат зографин в светата наша обител. В моята 
епархия кракът му няма вече да стъпи, аз още утре ще 
пиша и в светата патриаршия в Константинуполис 
да му забранят да зографисва чернови и по другите 
епархии.
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Заканата на възмутения владика бе закъсняла. 
Младият зограф вече работеше в Рилския манастир 
и бе поел ангажименти да отиде и в Троянския, и в 
Преображенския. И навсякъде, където работи, той 
създаде образи, с които стана родоначалник на новата 
българска живопис.
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Българското училище 
в Пловдив

Найден Геров
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БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ПЛОВДИВ

Гъркоманите и чорбаджиите, които живееха горе 
по тепетата в Пловдив, гледаха пренебрежително на 
хората от долните махали покрай Марица.

– Там живеят хориати1 и вулгари, поучаваха 
гъркоманските кокони децата си. Който отива там, 
става прост като тях.

Това бе донякъде вярно. Махалите Мараша, 
Гюлбахче. Тепеалтъ, Хаджи Асан и отвъдмаришката 
Каршиака през първата половина на XIX век бяха в 
същност села около града, който се издигаше горе на 
тепетата и около площада Джумаята. В тях живееха 
и турци, и цигани (в Хаджи Асан), също и евреи 
(в Мараша), но повечето бяха българи, особено в 
Каршиака и Мараша. Те всички бяха пришълци от 
селата (хориати) и затова гъркоманите не ги обичаха. 
Старите Чалъковци обаче поддържаха връзки и с тях. 
Стоян Чалъков Големият често ги посещаваше, пък и 
те почти всички го знаеха. Та нали мнозина от тях бяха 
средногорци, някои работеха и в чифлика му.

В неделя след Великден на 1850 година той направи 
тържествено посещение на българското училище в 
Мараша. Беше ясен пролетен ден. Топлото тракийско 
слънце бе оживотворило всичко и марашлиите бяха 
излезли на припек по потъналите в зеленина и свежест 
широки дворове. Сега не беше като през лятото, когато 
тук всичко затъваше в прах и въздухът ставаше тежък, 
нито пък като през зимата, когато дворовете и улиците 
се превръщаха в блата и вирища, през които, за да се 
1 Селяни, прости хора.
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премине, трябваше да се слагат камъни и да се прескача 
по тях. През тези дни даже и къщите на марашлиите 
изглеждаха приветливи, а то иначе те приличаха по-
скоро на обори – ниски, прихлупени, изградени от 
обикновен плет или сурови тухли и измазани с пръст. 
През кривите им покриви минаваше дъждът, но през 
прозорците слънцето не проникваше, защото те бяха 
облепени с хартия или запушени с парцали.

Когато Стоян Чалъков, качил се на красиво 
оседлано муле и придружен от неколцина други по-
видни българи от града, мина по марашките улици, 
мнозина любопитни го последваха така че в църковния 
двор, гдето беше училището, влезе цяло шествие. В 
двора го чакаше вече друга група любопитен народ.

Пръв го посрещна майстор Станчо Иванов, 
същият онзи Станчо, който през 1817 година дойде от 
Копривщица да чиракува в Пловдив. Той бе вече между 
първите майстори на абаджийския еснаф. Беше си купил 
обширен двор в Мараша, част от който бе предоставил 
за изграждане на черкова и училищна килия при нея.

Стоян Чалъков и придружаващите го първенци 
седнаха на шарената черга, постлана на зелената трева. 
Всички очи се насочиха към него. Предстоеше да се 
обсъди поведението на учителя дякон Иларион и всеки 
бе жаден да чуе и разбере какво ще стане.

Преди две-три години в Мараша и Каршиака бяха 
изградени малки черкови, при които през зимата почнаха 
да се събират махленските деца на учение. В Каршиака 
отначало ги занимаваше Златан Груев, после Лука Павлов, 
и двамата от Пирдоп, а в Мараша дяконът при черковата 
Иларион Хилендарски от Севлиево. Това бяха в същност 
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обикновени черковни килии, като някогашните, в които 
се учеше само четене, писане и малко смятане, обаче 
всичко ставаше само на български език. Гъркоманите от 
тепетата отначало дори не им обърнаха внимание.

Стоян Чалъков бе подпомогнал откриването и на 
двете училища и се интересуваше от работата в тях. За 
марашкия учител Иларион тази година още от зимата 
почнаха да се носят разни приказки.

– Какъв е този даскал, откакто е дошъл в града, не 
е стъпил при преосвещения владика. Има нещо тука, 
казваха някои любопитни гъркомани, които не можеха 
да си обяснят как така тези прости хориати са се сетили 
училище да уреждат.

– Как няма да има нещо, казваха други, не сте ли 
забелязали, че всяка вечер свещта му свети до късно, 
какво мислите прави този български калугер.

– Как какво прави, отговаряха осведомените, не 
знаете ли, че Шекер Вела му ходи на гости.

Шекер Вела бе една красива, но развратна жена в 
махалата, за която се знаеше, че я посещават разни мъже, 
а и самата тя по цял ден миткаше от къща на къща.

Когато тези приказки, които се повтаряха и от 
българите, стигнаха до ушите на Стоян Чалъков, той 
си каза: „Ще отида да вида що е това речено и казано, 
даскалът не ми изглежда такъв човек.”

– Който е видял тази жена да влиза и излиза от 
одаята на даскала, нека излезе и да го каже пред всички 
тук, заповяда твърдо Чалъковецът.

Никой се не обади.
– Който е видял даскала да отива в къщата на тази 

жена, нека и той да стане и да го каже тук пред всички.
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Пак никой се не обади.
Зададени бяха още няколко въпроса за учителя, 

на които също никой не отговори с обвинение.
– Даскалът е невинен, всички да си отиват, закри 

заседанието Чалъковецът.
Множеството се разотиде, но и учителят не понесе 

оскърблението и скоро напусна града. Остави само 
ръкописа на една българска граматика, за написването 
на която свещта бе горяла в одаята му до късна вечер1. 
Градските клюки и невежеството осуетяваха в онези 
времена не малко културни начинания.

След това бяха прегледани сметките на черковния 
ковчег, от който се плащаше и на учителя. Марашлиите 
почти всички работеха в многобройните околни чиф-
лици, гдето им се плащаха твърде мизерни надници 
и затова те рядко виждаха пара в ръцете си, но когато 
станеше въпрос да се подпомогне българската черкова 
и училище в махалата, всеки намираше да даде по нещо.

– Да им се не начуди човек, бае Стоене, на тия 
хорица, прости, бедни, а залягат за общото, било 
то черкова или школо – каза Христо Гешов, когато 
двамата със Стоян Чалъков тръгнаха да си отиват.

– Така е, Христо, и тук, и навсякъде, нашите хора 
обичат учението. Нека се учат. Идва ново време, когато 
само учените ще прокопсват.

– Право казваш, бае Стоене, не може вече с един 
ракам само да се стане човек, както беше на наше 
време. Па не само тук, ами и по селата питат за даскали. 
Миналата неделя на връщане от Карлово минах през 
1 Ръкописът на Иларионовата Граматика и друг един негов ръкопис и 

сега се намират в Пловдивската народна библиотека.	
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Аджар1. Селяните ми казват: Не мож’ ли, бае Христо, 
ни намери някое момче за даскал, искаме от есента да 
си отворим школо, одая ще приготвим, ама нямаме 
даскал. Казвам им: Ами попа не събира ли децата да 
ги учи. – Остави го, казват, попа настрана да си гледа 
попската работа, ние искаме редовно школо с ласкал, 
каквото сте направиле в Каршиака.

– Там е лошото, че няма даскали. И мене ма питат 
вече от няколко места да съм им препоръчал момчета 
за даскали, но отгде да ги намера. Друго щеше да бъде, 
ако беше дошъл даскал Неофит тука във Филибе, както 
го тъкмеше прагът Вълко. Досега щеше да изпедепца 
сума ти даскали и щеше да има за всякъде. Но ней си, 
ще помислим и за тая работа.

По този въпрос пловдивските първенци помисли-
ха и на Петровден (29 юни) отидоха при владиката да 
вземат благословията му за това, което бяха намислили.

Петровден бе патронният празник на абаджиите, 
който се чествуваше с тържествена служба в митропо-
литската черкона. След нея гъркоманските първенци 
посещаваха владиката, поздравляваха го с празника и 
се разговаряха по злободневните въпроси. Напоследък 
владиката бе болнав. Днес той бе изморен и от служба-
та и затова посрещаше гостите си полегнал на миндер-
лика.

Първи пристигнаха Атанас Ставриди и Костаки 
Пападапи. Първият беше главен певец в митрополитската 
черкова, а вторият – епитроп. В последно време те 
често се навъртаха около болнавия владика, уж да 
контролират стопанисването на митрополитския дом, 
1 Свежен.
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а в действителност гледаха какво може да се заграби. 
След тях влязоха Немцоглу, Костаки Папасаул и Атанас 
Филипидис, и тримата видни търговци, на които обаче 
търговията в последно време не вървеше.

– Какво ново има, високопочтени господа, 
запита владиката след обичайните целувания на ръка 
и благословии.

– Новото, ваше високопреосвещенство, е че 
Чалъкооглар наддали за юшура1 и както се види, пак те 
ще го вземат.

– Оставете ги да тичат по полетата и балканите, 
то аслъ там им е мястото, отговори владиката.

– Да ги оставим, ваше високопреосвещенство, 
но и парата почна към тях да се прелива, а нашата не 
върви вече, отговори Папасаул.

После дойдоха и други гости. Последни бяха 
Михалаки Гюмюшгердан и учителят от гръцкия 
гимназион Георгиос Цукалас. Първият, висок и слаб, 
с дълги заострени мустаци, бе още сравнително млад 
човек, но по богатството си заемаше първо място между 
гъркоманските първенци. Вторият бе нисък, малко 
прегърбен, с широка брада; той бе истински грък, 
пришелец от Йонийските острови. Двамата, подобни 
на Дон Кихот и Санчо Панса бяха неразделна двойка 
по всички гъркомански срещи и събрания.

– Та думата ми бе, че на този ятрос2 Стоенсо 
Тсомакоф не трябва да се вярва, приключи разговора 
си с Гюмюшгердан Цукала и се спусна да целува ръка 
на владиката още oт вратата.

1 Данък десятък от земеделски произведения.
2 Лекар.
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– За българския ятрос ли приказвате, кир Георгиос 
запита владиката, – защо го не доведете да ме прегледа. 
Много приказват за него. Хаджи Шабан ага ми разправя 
завчера, че като бил в Константинуполис и там чул да 
се говори за операцията, гдето я бил направил този 
ятрос. В цялото царство на падишаха няма, казвам ви, 
хекимен по-изкусен от него. Виж ги ти дебелоглавите 
българи какъв ятрос отгледали, да им се ненадяваш.

Думата бе за поменатия сестрин син на Вълко 
Чалъков – Стоян Иванов Чомаков, който бе завършил 
медицина в Италия и от 1848 година бе назначен 
за градски лекар в Пловдив. За една негова сложна 
операция на виден турчин бе докладвано и във Висшия 
медицински съвет в Цариград.

– Оставете му докторлука, ваше високопреосве-
щенство, но като гледам как се навъртат около него разни 
млади българи, хич не ми харесва. Току се събират вечер 
в спицарията1 му и стоят до късно. Учил ги, казват, на 
френски език, но на мене не ми са вярва. Не за френски 
език се събират те там, а за да им разправя той разни 
врели и некипели все против нашите свещеници, каза 
Цукала и изгледа лукаво гостите.

– Честит празник, свети владико, да сте живи 
да го посрещате още много години, поздрави Стоян 
Чалъков. С него заедно влязоха и Салчо Чомаков, и 
Христо Гешов.

– Рядко идваш, тсорбадси Стоене, ще се забравим, 
каза владиката.

– Остарях вече, дядо владика, и ходенето ми 
стана мъчно, но днес празник, рекох да подойда, па 
1 Аптека.
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сме приготвили и една молба, отговори Чалъковецът и 
извади от пазвата си грижливо сгънат лист.

– Каква молба, запитаха едновременно владиката 
и Гюмюшгердан.

Другите наостриха уши.
– Думата е за главното школо, гдето го правихме 

след пожара преди година и нещо. То сега, да го пази 
господ от нова беда, стана по-голямо и по-хубаво, 
има повече ученици и от нашите къщи ходат вече 
сума момчета в него. Та затова чие си похоратихме 
и решихме, че ще е добре нашите момчета да учат в 
него и български език, та да могат да стават даскали 
по нашите села. Затова подписахме и тази молба да 
се разреши, както му е редът, а после ще видим и за 
даскал да намерим.

– Какво казваш, тсорбадси Стоене, в централното 
елинско училище, в нашия гимназион да се учи вашият 
език. Това ли искате, запита владиката, преструвайки 
се, че не е разбрал думите на Чалъков.

– Точно така, владико свети, ние искаме нашите 
деца да се учат по нашия език, потвърди Христо Гешов.

– Аз не разбирам как може на вашия език да се 
учи наука, но да чуем какво ще кажат достопочтените 
челебии. Тя, кир даскале, какво мислиш, обърна се 
владиката към Цукала и смукна от наргилето.

– Господи боже мой, доживях да чуят ушите ми 
и такова нещо – започна Цукала, като дори стана прав, 
за да придаде по-голяма важност на думите си, – че как 
е възможно в нашия гимназион, гдето открай време се 
учи благородният елински език, езикът на божествения 
Платон, на красноречивия Демостен, на свети Иоанис 
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Хризостомос, и сега, чувате ли, почтени господа, какво 
нахалство, да се преподава български език. Че какъв е 
този език, кой го приказва и разбира – само говедарите 
и овчарите, каква наука може да има на него. Аз се чудя 
на ума на тези хора.

– И аз, го прекъсна владиката, не разбирам как 
ти, тсорбадси Стоене, възрастен човек си се повел по 
акъла на младите. Тази работа няма да стане.

– Разбира се, че такова нещо не бива да се допуска 
в нашето училище, потвърдиха и другите.

– Залагам се, продължи Цукала, че това са го 
измислили онези, които се събират в спицарията на 
Тсомакоф. От тия хора добро няма да видим.

– Хайде, Христо и Салчо, да си отиваме, каза 
Стоян Чалъков и прибра писмото в пазвата си.

Това бе последният опит на пловдивските българ-
ски първенци да работят за просветата съвместно с 
гъркоманите. След няколко дни те заседаваха в метоха 
на Рилския манастир под Таксимтепе.

– Щом владиката не дава да се учи нашият език в 
гръцкото училище, за което ние харчихме толкова пари, 
аз казвам да си уредим наше класно училище, завърши 
Стоян Чалъков краткия си доклад за недавнашната си 
мисия при владиката.

– Разбира се, че така ще направим. Аз се чудя 
защо си правихте труд да ходите при онзи изветрял 
старец, като че ли не знаете какво мислят те за нас – 
говореше разпалено Стоян Чомаков.

– Така е, Стоенчо, така е, знаем ги, но рекохме 
да му направим човещината, да не кажат, че не сме ги 
питали, каза Христо Гешов.
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– Зарежете ги тях да вървят по дяволите. Още тази 
есен ние трябва да открием българско класно училище, 
потвърдиха и други.

– За даскал аз бих рекъл да повикаме момчето на 
Геро Мушек от нашето село – Найден, гдето ходи да се 
учи в Русията, каза Стоян Чалъков.

Предложението се одобри от всички. Реши 
се веднага да се почне подготовката за откриване на 
училището. За помещение се определи една стара 
къща с широк двор срещу черковата Св. Димитър, 
която покойната съпруга на Стоян Чалъков бе завещала 
за благотворителни цели. Къщата трябваше да се 
ремонтира и преустрои.

На 13 юли Стоян Чалъков продиктува следното 
писмо: „Господине Найдене, дето Ви бехме споменали, 
че желаеми да Ви имаме в нашия град за учител, дойде 
времето, дето да туриме нашето желание в дело, ради 
което Ви пишем, моляще, като приемите писмото ми, 
да дойдете тука да поговорим и да начнете светото дело, 
което господ да даде да буде полезно според сърцето 
ни. Ваш доброжелател Стоян Теодорович.”

Геров прие поканата и в края на август пристигна 
в Пловдив. В негово лице в Пловдив дойде трети 
вид средногорец – не вече занаятчийски чирак и 
прост чифликчийски работник, не и богат джелепин 
и бегликчия като Чалъковци, а млад образован 
учител. Син на обрисувания от Любен Каравелов 
копривщенски учител Геро Добревич Мушек („Хаджи 
Генчо”), Найден бе първият българин, завършил 
висше образование в Русия – Ришелевския лицей 
в Одеса. За него националното съзнание не бе само 
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унаследена традиция като у Чалъковските и други 
средногорски семейства, а оформен и затвърден идеал, 
който трябваше да получи своето оделетворяване в 
българско училище, в българска книжнина и наука. 
Още като студент в Одеса Геров бе написал една поема 
в народен дух („Стоян и Рада”, 1845), в Копривщица 
бе уредил първото класно училище с подробно 
разработена програма, издал бе и учебник по физика 
(1849) и бе започнал да събира градиво за пълен речник 
на говоримия български език. Тази именно просветна 
и книжовна работа Геров дойде да продължи и развие 
и в погърчения Пловдив.

Новото българско училище официално се откри 
на 1 септември, но тъй като ремонтът на сградата не 
бе напълно завършен, занятията почнаха по-късно, 
и то отначало в помещението на Светотройческото 
училище до черковата Св. Неделя. То бе основано още 
през 1834 година със съдействието на Вълко Чалъков 
Малкия за български деца, но още тогава бе обсебено 
от гъркоманите и по-късно занемарено и закрито.

За новото училище в Пловдив би могло да се каже, 
че бе продължение на копривщенското. С Геров заедно 
от Копривщица дойдоха десетина негови ученици, които 
не искаха да се отделят от любимия си учител, докато не 
завършеха образованието си. Те бяха Константин Геров, 
Рашко Петров, Спас Хаджи Иванов, Иван Касъров, 
Кръстю Балабанов, Христо Добрев, Димитър Найденов, 
Иван Неделев и други. Към тях се присъединиха още 
десетина от града и няколко от други села. Геров ги 
раздели според подготовката им на три чина (класа) 
и започна преподаването, като продължи и разшири 
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програмата на копривщенското училище: български 
език (1, 2 и 3 чин), замлеописание (1 и 2 чин), всеобща 
история (2 чин), закон божи и църковна история (1, 2 и 3 
чин), аритметика (1 и 2 чин), геометрия (3 чин), алгебра 
(3 чин), физика (3 чин) и руски език (3 чин).

Работата тръгна добре. И учител, и ученици 
заработиха с младежки ентусиазъм и понеже венецът 
на всяка работа е краят й – годишният изпит показа 
какво и как се бе учило в българското училище. Той 
стана на празника Илинден (20 юли) 1851 година.

„Седмица по-рано, пише в спомените си Геров, 
бе годишният празник на гръцкото класно училище, 
на който наред с новодошлия гръцки владика Хрисант 
и гъркоманските първенци гост бях и аз. След прик-
лючване на изпита аз поканих владиката и гръцките 
първенци и учители да дойдат на изпита в българското 
училище. Те дойдоха от любопитство да чуят и видят 
какво се е работило в българското училище.

На този ден, продължава Геров, след църковната 
служба нашето скромно училище бе вече препълнено 
от народ, когато гръцкият владика ведно с мнозина 
гръцки първенци дойде на изпита. Учениците стояха 
спретнати и отговаряха спокойно и точно на всички 
въпроси, които по тогавашния обичай им бяха задавани 
не само от учителя, но и от гостите. Един разказа моменти 
из руската история, друг посочи безпогрешно всички 
страни на картата на Европа, трети реши алгебрическа 
задача. Виждайки задоволството на слушателите от 
отговорите им, учениците сами с погледи ги подканяха 
да им задават още въпроси. Особено им се искаше 
да ги изпитат гръцкият владика и учители. Те обаче 
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мълчеха. Само католическият владика Андреа Канова, 
който бе също между гостите и внимателно следеше 
отговорите на учениците, запита знае ли някой що е 
галванизъм. Веднага един ученик му обясни същността 
и приложението на галванизма.

Изпитът свърши и залата зашумя. Гръцкият 
владика, навъсен, стана да си отива, свитата му от 
гъркомански първенци и учители го последва. Католи-
ческият владика даде обаче знак, че иска да говори. 
Въдвори се мъртва тишина и всички обърнаха очи 
към него. „Господа, започна той, длъжен съм да ви 
кажа съвестно, че никога не очаквах да срещна такива 
сведения, такива знания у българските ученици в току-
що отвореното училище. Откровено признавам, че 
отговорите на много от зададените тук въпроси аз 
съм научил в Европа във висши учебни заведения. 
Поздравлявам българските ученици и техния учител за 
отличния успех и пожелавам българското училище да 
цъфти и крепне.”

Неописуемо въодушевление заглуши речта на 
образования италианец. Този ден, завършва споме-
ните си Геров, е най-радостният в живота ми и 
въодушевлението, което добих тогава сега още не е 
отслабнало. За всички трудове и лишения тоя ден бях 
стократно възнаграден. Такива дни не се повтарят в 
живота на човека.”

На другия ден владиката Хрисант свика заседание 
в митрополията.

– Повиках ви, господа, обърна се той към 
насядалите наоколо му гръцки учители Цукала, Ксант и 
първенците Георги Мавриди, Михалаки Гюмюшгердан 
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и няколко други, за дa обсъдим какво да направим със 
сколйото на българите. Аз мислех, че там се четат само 
орологиона1 и псалтириона, а сами видяхте какво било. 
И вие, кириос Георгиос, уж знаете всичко, що става из 
града, а не сте ми казали за това училище, вече четири 
месеци откакто съм тука. Какво да правим сега, малко 
е късно, но аз мисля, че все пак може да се ограничи 
училището и да се пресече влиянието му, иначе, както 
е тръгнало, зло ще последва за града и светата църква.

– Аз, ваше високопреосвещенство, започна пръв 
Цукала, още щом дойде Геров в града, поразпитах що за 
човек е и разбрах, че не е благонадежден, учил в Русия, 
бил от ония, дето ги викат славянофили, а после ми 
казаха, че ходил и в Босна при бунтовниците против 
падишаха. Всичко това аз го казах още през зимата и на 
мютесарифа, и на други, но кой те слуша. Той, казват, 
е тих и скромен човек, гледа си само сколйото. А сега 
виждаме накъде отива работата.

– Кой казва, че Геров бил тих и скромен човек, обади 
се Георги Мавриди. Аз го познавам още когато беше в 
Одеса – Мавриди имаше търговска кантора в Одеса и дори 
беше руски поданик – още тогава той беше бунтовник, 
дружеше с ония, гдето готвеха бунт против руския цар, и 
ако не бяха го потулили габровските търговци Палаузов 
и Тоскович, отдавна щеше да бъде в Сибир.

– Аз, почна отново Цукала, съм го казвал много 
пъти н тук, и там, ама трябва да се каже и на садразамина 
в Константинуполис, за да се разбере най-после – от 
българи, които учат в Русия, държавата на падишаха 
може да види само лошо, а не добро. А такива ги има 
1 Часослов.
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вече неколцина. Миналата година, като бях в Стара 
Загора, ми приказваха за техния даскал Захария, който 
сам се нарекъл Княжески, че бил докарал от Русия една 
кола книги, все бунтовни и ги разнасял по селата. И в 
Сливен, ми казаха, имало един такъв даскал, викали го 
Добри, не помня чий.

– Добро от него няма да видим, щом и той се е 
учил там, гдето нашият Найден, обади се Ксант.

– Пък мисля, че и калоферският учител Ботьо 
е от същата пасмина, продължи Цукала. На всички 
тези и на други, които, не дай боже, дойдат от Русия, 
падишахът трябва да забрани да даскалуват, ако иска да 
му е мирна и спокойна държавата.

– Така е, достопочтени господа, всичко, което 
казвате, е самата истина – отвърна владиката. Но сега аз 
мисля ето какво да правим. Вие учителите и епитропите 
ще трябва още днес да почнете да обяснявате на 
гражданите в черковите, в другите училища и навсякъде 
какво зло готви българското сколйо за нашия град 
и епархията, та никой от почтените граждани да не 
изпраша детето си в него. Същото ще поръчам да 
правят и свещениците. – А ти, кириос Георгиос, обърна 
се владиката специално към Цукала, ще събереш и 
запишеш всички сведения за Геров и ще дойдеш при 
мене да напишем едно изложение против него до 
мютесарифа. Аз ще му го занеса лично и ще му обясня 
що за човек е тоя даскал Найден, който е дошъл чак 
от Одеса. А няма да е зле, ако напишеш и някоя статия 
за вестниците „Византис” или „Босфорски телеграф”, 
ама така по-силничка.

– Аз ваше високопреосвещенство, побърза да 
се похвали Цукала, още вчера, щом се върнах от 
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тяхното сколйо, седнах и написах точно такава статия. 
А не щеш ли и австрийската поща точно тръгваше и 
я отнесе, сега вярвам е заминала и Адрнанополис. В 
нея аз описах по тънко що за дебелашки и просташки 
е този наречен български език и кой го приказва и 
разбира – само овчарите и говедарите по Средна гора и 
Стара планина. Писах и за изпита в Геровото училище 
– накарал момчетата да зазубрят по няколко фрази и 
ето слушайте и се удивлявайте, прости българи, каква 
наука са изучили децата ви. Изтъкнах и това, че само 
на нашия елински език е имало открай време и ще има 
тук в нашия град училище и наука.

– Аферим, кир Георгиос, го похвалиха всички 
присъствуващи.

– А пък аз, заяви Гюмюшгердан, ще кажа на моите 
хора по селата и градовете да обяснят на всички какво е 
това ново българско училище в касабата. Знаете моите 
хора са все от първа ръка – бакали, търговци, векили, 
и селяните ги слушат. И ще видите, че есента нито от 
Пазарджик, нито от Пещера, отникъде няма да дойде 
ученик, а и тукашните като се махнат, и сам даскал 
Найден ще си обере крушите.
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На стрижба

Чаршията в Пазарджик



100

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА



101

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

НА СТРИЖБА

От пролетта на 1851 година Пловдив имаше нов 
владика – поменатия Хрисант.

На всеки новодошъл в епархията владика 
предстоеха две задачи: първо – да свърже познанство 
и приятелство с първенците и чорбаджиите, и второ – 
да обходи епархията и да събере владишките данъци 
и такси. Преди да дойде в Пловдив, митрополит 
Хрисант бе управлявал епархии на остров Крит и 
в Смирна и знаеше как да изпълни успешно и щете 
задачи. С някои от гъркоманските чорбаджии, като 
Гюмюшгердан, Немцооглу и други той се бе запознал 
още преди идването си, докато се бавеше в Цариград, 
а с другите влезе в досег, щом стигна в града.

Изпълнението на втората задача владиката отложи 
за есента. Като опитен архипастир той знаеше, че най-
добре е първата обиколка из епархията за събиране 
на данъците да се направи през есента. Тогава имаше 
какво да се вземе от селяните, па и от гражданите. 
Знаеше също, че успехът на тези обиколки зависеше и 
от начина на организирането им.

И така в края на септември митрополит Хрисант 
тръгна на обиколка из епархията.

Тръгна с голяма свита – народът трябваше да 
види и разбере, че владика идва. В ремонтираната 
стара митрополитска каляска седнаха той и секретарят 
му архимандрит Игнатий, пред нея тръгнаха две конни 
заптиета, а след нея на коне и мулета следваха двама 
дякони, един поп, двама псалтове, по един ахчия и  
кафеджия, още две заптиета и няколко сеизи1, които 
1 Коняри.
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водеха свободни коне и мулета. Нито един от тези коне 
и мулета не бяха купени, всички бяха взети от поповете. 
Който поп имаше кон или муле, с което обхождаше 
енорията си, когато умреше, владиката по някакъв 
неписан закон ставаше господар на коня и мулето.

Първият град, който владишката потеря посети, 
бе Пазарджик. Хората от града и околните села бяха 

предизвестени за 
идването на влади-
ката. Две седмици, 
преди да тръгнат, 
той бе изпратил 
двама калугери да 
обходят махалите в 
града и по-големите 
околни села. Предва-
рителната обиколка 
на тези калугери 
спадаше също към 
доброто организи-
ране на владишката 
обиколка.

Те и двамата бяха гърци от светогорските мана-
стири, довел бе ги Хрисант. Единият, отец Зосим, беше 
проповедник, а другият, отец Мелетий – изповедник. 
Проповедникът беше научил от сборника на Дамаскин 
Студит няколко проповеди за страшния съд, ходенето 
на Богородица по мъките и други, които повтаряше на 
един смесен гръцко-турски-църковно-славянски език, 
като ги допълваше и украсяваше с разни анекдотични 

Часовниковата кула в Пазарджик

Поставя се след абзац “Първият град, който владишката потеря посети 
бе Пазарджик.......” стр.49



103

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

примери и разкази. За да онагледи думите си и да засили 
въздействието им, той винаги носеше със себе си един 
човешки череп, който по време на проповядването 
окачваше да виси пред него и от време на време го 
размахваше, за да покаже силата на смъртта и нуждата 
от покаяние.

Задачата на отец Мелетий беше друга – от 
изповеди, четене на молитви и разговори с жените той 
научаваше между кои семейства се готвеха бракове, 
къде имаше роднински пречки за тях, къде можеше да 
се очаква развод, къде ще се строи параклис и прочее. 
Някои от тези неща той даже си за писваше и щом 
пристигнеше владиката, той го уведомяваше за всички 
тях. А това бе необходимо на владиката, за да знае от 
кои попове какво да иска.

И по друга една причина отец Мелетий беше 
на почит при владиката и особено при помощника 
му архимандрита, който отглеждаше в стаята си 
бухали, заради което го наричаха „отец буху”. Тях му 
доставяше Мелетий. Освен бухали Мелетий умееше 
да лови и укротява и змии, оттам бе и прякорът му 
„змияра”. Беше приятел и на поп Шюта, с когото 
ходеха нощно време по полето и пътищата да ловят 
бухали и да търсят имане, попът беше иманяр. С тези 
си способности и с неизчерпаемия си запас от масали 
отец Мелетий беше нещо като шут в митрополията 
и у богатите гъркомански семейства и затова той се 
задържа дълго в Пловдив.

Не такава бе участта на отец Зосим. Той освен 
черепа, разнасяше по селата и парчета от други кости, за 
които уверя ваше селяните, че били от разни светци и им 
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ги продаваше Тази търговия с останки от мощи и други 
свещени и мироточиви предмети по онова време се 
практикуваше твърде много от светогорските калугери. 
За отец Зосим се приказваше, че по този и разни 
други начини бил натрупал много пари, които държал 
зашити в самара на своя кон. И наистина той рядко се 
делеше от самара. Нощно време самарът му служеше за 
възглавница. Въпреки това случи се така, че една нощ 
самарът на отец Зосимовия кон изчезна. Отец Зосим 
се повъртя и тюхка два-три дена и се оплаква на кого 
де срещнеше, па една сутрин прехвърли скъсаното 
си расо върху гърба на коня вместо самар, провеси и 
торбата с черепа и напусна Пловдив, без да се върне 
вече.

Група граждани начело с попове и няколко 
чорбаджии посрещнаха владиката и хората му извън 
града и ги придружиха до черковата Св. Богородица, 
гдето набързо бе извършено богослужение. След това 
владиката благослови народа, който се бе струпал в 
черковата и по двора, и се упъти към къщата на своя 
векилин (заместник) в града, гдето бяха се вече събрали 
чорбаджии, еснафски майстори и много полове.

Още не седнал, владиката запита:
– Колко овце заклахте за ядене?
– Три, отговори домакинът.
– Малко са, трябва още, не искам моите хора да 

останат гладни.
Поднесоха ракия.
– Тук ли са всички повикани попове от селата.
– Тука сме, ваше високопреосвещенство, обади се 

един от тях.
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– Да започнем първо с тях, обърна се владиката 
към архимандрита.

Първи пристъпиха двама попове от Батак. 
Погрешно осведомени за деня и мястото на владишкото 
посещение, те вместо в Пещера бяха дошли в Пазарджик, 
и то два дена по-рано и сега бързаха да си отидат.

– Давайте да видим какво носите.
Поповете извадиха от торбите по един топ платно 

и го сложиха пред владиката. После отвързаха по една 
мръсна кърпа и почнаха да броят пари – единият 
отброи 200 гроша, а другият 300.

– Е, какво е това вотия или ембатик1, запита 
навъсено владиката.

– И едното, и другото, отговориха едновременно 
и двамата.

– Как и едното, и другото, кресна владиката. Ти 
колко ембатик плащаш?

– Триста гроша, каза единият поп. – А ти?
– Четиристотин.
– Сега ще ми плащате с 40 на стотя повече, защото 

разноските по издръжката на епархията се увеличиха. 
Също и това, което ми се пада за Коледа, по едно прасе 
и по един мисир, а за Гергьовден по едно ягне, ще ми 
ги давате в пари, както вървят на пазара, защото пак ви 
казвам, нуждите на епархията са големи. Ясно ли ви е?

На поповете не бе ясно, те слабо разбираха 
гръцки и затова секретарят им обясни по турски, че 
само за ембатик единият трябваше да плати 490 гроша, 
а другият 630. Те и двамата дигнаха ръце и викнаха 
в един глас: Много е, ваше високопреосвещенство, 
1 Владишки данъци и такси.
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нашите селяни са бедни и не можем събра толкова 
пари.

– Как ще ги съберете, това си е ваша работа. 
Аз искам да ми се внесат парите, иначе има и аргос1, 
отвърна владиката.

– Сега да видим и за вули2. Колко души от селото 
ви искат вули?

– Има около двайсетина, дето мислят да женат 
децата си, но с нас дойдоха само двама, другите са 
на работа по гората, каза единият поп и бутна двама 
окъсани селяни, пред владиката. Той не ги и погледна, 
а бутна секретаря да им запише имената.

– Благо Христов – пиши му 260 гроша.
– Пено Дедрилов – пиши му 280 гроша.
Селяните разбраха какво им се каза само след като 

единият от поповете им го обясни на български. И 
двамата извикаха: Ама ние, дядо владика, от край време 
сме плащали все по 120 гроша на венчило.

Владиката хич не им отговори, а запита отново 
поповете няма ли искания за второ венчило.

– Засега само двама, ваше високопреосвещенство, 
Трендафил Юрука и Никола Банило.

– На Никола пиши 420 гроша, а на другия, как 
беше. пиши 620, каза владиката на секретаря.

– Много са, ваше високопреосвещенство, и 
двамата са бедни хорица, не могат събра толкова пари, 
се опита единият поп да обясни мизерното положение 
на двамата вдовци.

– Сус бе керата, изкрещя му владиката и пое 
парите, които му изброиха Благо и Пено. После обясни 
1 Наказание на духовни лица (отстраняване от служба).
2 Разрешение за встъпване в брак.
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на секретаря разликата до исканата сума да пише като 
дълг, а на поповете каза: Отсега за първо венчило ще 
вземате 250 гроша, за второ – 500 и за трето – 800, нито 
пара по-малко и не забравяйте, че има аргос.

Стефан Захариев, един от младите първенци в 
града, който наблюдаваше отстрани разправията на 
владиката с поповете, запита на какво основание се 
повишават тъй много таксите.

– По заповед на светата константинуполска 
патриаршия, отговори cуxо владиката, като изгледа 
запитвача. Секретарят извика:

Да влезат бельовските попове!
Двама рошави селяни, увити с нещо като попски 

раса, овехтели и окъсани, се наведоха пред владиката и 
почнаха да отвързват торби.

– Първом парите да видим, а то вашите кърпи и 
аби не струват кой знае какво, каза владиката.

И с тях се повтори същата история както с 
баташките. И после с поповете още от две села.

– За днес стига толкова, другите да останат за 
утре, а сега да похапнем, завърши владиката и като се 
обърна към архимандрита, добави: Виж къде щяхме да 
освещаваме черкови, да се провери дали са готови и да 
им се каже, че на мене ще броят 1500 гроша, също и 
на тези, които ще ми помагат толкова, а другото, както 
му е реда, по някоя овца или теле. По-добре и това им 
изчислете в пари, няма да ставаме овчари и говедари. 
Да им се каже всичко да бъде готово, иначе кракът ми 
няма да стъпи.

На следния ден по същия начин бяха посрещнати 
поповете и от десетина други села. Понеже селата бяха 
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полски, всеки поп беше докарал по два-три чувала 
жито, така че събраното едва се натовари на три коли. 
Владиката хич го и не погледна, но на всеки от поповете 
заяви, че донасяното в натура е малко и че по-добре е да 
му се внася занапред в пари. Заедно с житото за Пловдив 
бяха отпратени пет коня, натоварени с други подаръци.

Преди да напусне Пазарджик, владиката се 
осведоми за състоянието на училищата и когато му 
казаха, че българите отказали да поддържат елинското 
училище и всичко давали само за своето, той побесня 
от яд. Гъркоманските първенци го увериха обаче, че 
българското училище било просто, в него се учело 
само четене и писане и нищо повече. Миналата 
година имало един размирен учител Йордан Ненов, 
но по настояването на някои граждани тази година той 
напуснал града. Това впрочем бе станало и по заповед 
на самия владика, който след изпита в Геровото 
училище бе се разпоредил да се следи за българските 
учители и в другите градове на епархията.

– Да не допускате никакъв ученик от града ви да 
отиде в българското сколйо във Филипуполис, гдето 
преподава даскал Найден – бяха последните наставления 
на архипастира към жителите на Пазарджик.

На другия ден след заминаването на владиката 
Стефан Захариев приказваше с неколцина майстори 
еснафлии.

– И друг път сме виждали владишка стрижба, но 
както този обира народа, досега не е бивало. Не знам 
как нашите в Пловдив го търпят.

– Седни, Стефане, та им го опиши, там той сигурно 
не смее да прави такива золумлуци, предложи един.
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– Ще им го опиша, но аз мисля, че ще трябва и на 
мютесарифа1 да се оплачем, този хайдутин е по-страшен 
и от Гаваназооглу и ще изгори казата2, прибави Стефан.

От Пазарджик владиката замина за Панагюрище. 
Там излязоха да го посрещнат много малко хора и 
понеже никой го не покани, той отседна в Рилския 
метох. Пред вратата на метоха отнякъде се изпречи 
дошлият тук да търси учителско място Йордан Ненов. 
Някой обясни на владиката, че този е същият размирен 
учител от Пазарджик и това му развали настроението.

Гъркоманите в Пазарджик бяха му обяснили, че 
Панагюрище е богато селище с повече от 3000 венчила 
и Хрисант се надяваше само от ембатик3 да получи над 
20000 гроша. Вместо поповете с подаръци при него се 
явиха градският векилин и двама първенци и му заявиха, 
че те общо за целия град плащали открай време всичко 
2000 гроша и повече не могли да дадат нито пара.

Владиката пак побесня.
– Това не са християни, варвари и цигани са. 

Кой ми казваше, че султанът показал някакво особено 
благоволение към тях. Не благоволение и милост, а 
топуз заслужават такива хора.

Никой обаче не се трогна от своеобразните благо-
словии на архипастира и той още рано на другия ден 
напусна Панагюрище, Йордан Ненов с неколцина 
младежи го чакаха край пътя извън града. Още предния 
ден Ненов бе обяснил на мнозина граждани кой и 
какъв е новият им владика.
1 Околийски началник.
2 Околия.
3 Годишен данък, който плащали свещениците на владиката, за да 

посети селищата на епархията.
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– Той не само мене прогони от Пазарджик, но се е 
съюзил с Пукалата и Гюмюша и против даскал Найден 
в Пловдив, искат и него да прогонят и да затворят 
училището му, но ще им преседне. Даскал Найден е учен 
човек и на едно Цукалово писание отговаря с десет, с 
него са и д-р Стоян Чомаков и Георги Чалъков и Павел 
Куртович и много други, все отбрани хора в Пловдив. 
Чух, че тази година в училището на даскал Найден щели 
да се запишат повече ученици от миналата година.

Когато свитата на владиката – сега тя бе в по-
малък състав, мина покрай Ненов и младите му другари, 
те извикаха гръмогласно: У! У! и запратиха няколко 
камъни подир владишката талига.

От Панагюрище Хрисант мислеше да посети 
Копривщица, но като разбра, че и копривщени 
били като панагюрците, реши да се върне обратно в 
Пазарджик и оттам замина за Пещера. Още с влизането 
в Пещера му направи впечатление, че повечето хора 
приказваха гръцки и никой не спомена за славянско 
богослужение както в Панагюрище.

– Вашият град, каза владиката на гражданите в 
черковата, е най-скъпият брилянт на короната ми.

Въпреки това събирането на таксите от града и 
околните села той предостави на архимандрита, а сам 
с един дякон замина на почивка в Чепино. Там бяха 
отишли на баня и някои от жените, които се навъртаха 
около митрополията в Пловдив, и измореният владика 
предпочете да си поотпочине в тяхното общество, 
вместо да обикаля дивите родопски села.

Пък и какво ли можеше да събере от тези бедни 
балканджии.
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Гюмюшгердан



112

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА



113

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

ГЮМЮШГЕРДАН

Работата в Пловдив през годините, за които 
разказваме, почваше от ранна сутрин. Първи, още 
докато всички други спяха, ставаха сакаджиите, 
нагазваха навътре в Марица, гдето водата тече бърже 
и е по-бистра, напълваха големи кожени мехове, 
натоварваха ги на магарета и тръгваха нагоре из 
улиците, като от време на време викаха „ау!”, „ау!”. 
Пловдивските улици по това време бяха тесни, криви 
и кални, но магаретата бяха свикнали със службата си, 
вървяха уверено и сами спираха пред определените 
къщи, побутваха с главите си портите и те, след 
като сакаджията опъваше мандалото, се разтваряха 
нашироко. Тогаз във вградената в земята под сайванта 
голяма делва се изсипваше един мях вода и горе на 
гредата се отбелязваше една черта. Плащането ставаше 
в края на месеца. След това магарето тръгване към 
друга къща, а сакаджията повтаряше след него своето 
монотонно „ау”, „ау”.

Водата, която сакаджиите разнасяха, беше 
нечиста. С нея заедно в стомасите на пловдивчани 
се внасяха безброй бацили и затова епидемиите се 
ширеха. За прокарване на водопровод обаче никой се 
не погрижваше. До Освобождението, па и десетина 
години след него, сакаджиите бяха пловдивският 
водопровод.

Когато сакаджиите се връщаха с изпразнените 
мехове от Джумаята надолу по Узунчаршия, те 
можеха вече да си купят и хляб, и тютюн, защото 
фурнаджиите и другите търговци бяха отворили 
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дюкяните и работилниците си. Хлябът на пловдивските 
фурнаджии бе на категории – по-бял, скъп, и по-черен, 
по-евтин, както се деляха на категории и купувачите му 
– чорбаджи и бедняци. Брашното доставяха унджиите1. 
Пловдив и тогава, както и сега, беше център на житно 
производство. В Дермендере и Марково имаше десетки 
караджейки и динки (оризочистачки), които тракаха 
денонощно и в града се складирваха големи количества 
жито, брашно и ориз, които след това се откарваха в 
Цариград и по други градове. Оттам пък се докарваха 
разни бакалски и други стоки, тъй че в пловдивските 
бакалници и ахтарджийници2 можеше да се намери 
всичко. Бакалници имаше по всички махали, но най-
богатите бяха по Узунчаршия. От тях се снабдяваха със 
стоки бакалите и от околните градове и села.

Освен за гражданите, за нуждите на селата и 
пазарите работеха и много други пловдивски занаятчии 
като кюркчиите, терзиите, папукчиите3, калпакчиите, 
фесчиите, чохаджиите4, ясмаджиите5. Дългият подплатен 
с кожи кюрк по онова време бе дреха, която носеше всеки 
по-възрастен мъж. Фесът, ако и да минаваше за типична 
турска шапка, се носеше и от българите. Чохаджиите 
и ясмаджиите продаваха платове и кърпи за жените. 
Папукчиите бяха майстори на прочутите пловдивски 
еминии (обувки). Пловдив бе проводник на модата – 
той подражаваше на Цариград, а нему подражаваха 
Копривщица, Карлово, Калофер и другите градове.
1 Брашнари.
2 Магазин за продажба на железарски, стъкларски и други стоки.
3 Производители на обувки.
4 Производители на платове.
5 Производители на кърпи.
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Всички тези занаятчии и търговци бяха 
организирани в свои еснафи. Повечето от тях бяха 
се настанили в многобройните стаи на големите 
търговски ханове, които се редеха от Марица до 
Джумаята. До самия мост на Марица срещу сегашния 
паметник на Димитър Благоев бе Панаирхан. Близо до 
него, на мястото на сегашния търговски дом Левски, 
бе Караулхан. Малко по-нагоре бе Кациграхан – част 
от вътрешните му сгради стоят и сега. В широкия му 
двор бе винаги шумно, защото там спираха мнозина 
преходящи търговци. Над него бе Ахтарджийският хан 
и малко по-нататък Кюркчийският.

В тесните и криви улички от Джумаята към 
арменската махала под Небет тепе бяха работилниците 
и дюкяните на бакърджиите, казанджиите, куюмджиите1, 
калайджиите, бичакджиите2, талигаджиите и разни други. 
Те произвеждаха домашни потреби и земеделски и 
занаятчийски сечива. Работата им бе тежка и шумна, но 
дюкяните им бяха отрупани със стока. Особено много се 
търсеха и употребяваха по това време бакърените съдове. 
Изкусно изработени и хубаво калайдисани, те бяха украсата 
на заможните пловдивски къщи и гордост на суетните 
домакини. Многолюден бе и еснафът на мумджиите 
(свещарите). Свещите тогава бяха единственото средство 
за осветление на домовете, дюкяните и работилниците. 
За черковите пък те бяха основен източник за приходи. 
Затова се произвеждаха в големи количества.

Най-големият търговски дом в Пловдив бе 
Куршумхан. Неговата масивна двуетажна сграда се 

1 Златари.
2 Ножари.
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простираше на мястото на сегашните градски хали 
във вид на голям четириъгълник, който обграждаше 
широк двор – повече от 3600 кв. метри. Покрита бе 
с дебели оловни (куршумени) плочи – оттам и името 
Куршумхан. Във двора се влизаше през единствената 
порта от северната страна. Още рано сутрин пред нея 
се струпваха множество търговци, майстори, калфи, 
чираци, кираджии, хамали и други. Точно в един часа 
по турски (шест по европейски), когато камбаната 
от кулата на Сахаттепе възвестяваше започването на 
работния ден, Хаджи Мустафа бавно и тържествено 
отваряше тежката обкована с железа порта.

– Сабах хаиролсун1, Хаджи Мустафа – поздрав-
ляваха всички стария вратар и бързешком се отправяха 
към работните си места.

– Аллах ярдъмджънъз2 – отговаряше Мустафа и 
сядаше да пие утринното си кафе.

Дали аллах наистина помагаше на многобройните 
обитатели на Куршумхан е неизвестно, но че те работеха 
старателно и че произвеждаха много стока бе сигурно.

Всички стаи, салони и коридори на огромната 
сграда – на брой повече от 75 – бяха заети от абаджийския 
еснаф и други търговци. Тук те складирваха своите 
стоки и ги подготвяха за откарване. Тук се уговаряха 
търговските сделки. Оттук се откарваха с кервани от 
мулета, коне и камили произведенията на абаджиите 
от Пловдив и околните градове по всички пазари и 
пристанища на обширната турска империя, та дори 
и вън от пределите й. В Букурещ, Виена, Триест, 

1 Добро утро.
2 Аллах да ви помага!
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Марсилия, та даже и в Манчестер пловдивските 
търговци имаха свои кантори и представители. Пловдив 
бе търговското средище на Тракия, а Куршумхан 
сърцето на пловдивската търговия.

– Залягайте, момчета, за работа, стока трябва – 
казваше по това време не един майстор на чираците си 
в Куршумхан.

И момчетата залягаха, от сутрин до вечер не 
дигаха глава от тезгяхите. И работа имаше за всички.

Работата се засили особено много, когато почна 
войната – Кримската. Пловдив бе далече не само от 
местата на военните действия, но и от пътищата, които 
водеха към тях. Затова пък населението от града и 
областта трябваше да подпомага най-дейно войските 
с парични помощи и доставка на дрехи и хранителни 
стоки. В тяхното събиране и доставяне се отличиха 
особено много пловдивските търговци братята 
Михалаки и Димитър Гюмюшгердан.

Гюмюшгердан е старо българско семейство, 
чиито прадеди бяха дошли в Пловдив, както изглежда 
от Родопите, през XVIII век и там се бяха погърчили 
напълно. Всички бяха абаджии. Бащата на Михалаки, 
Атанас, бе един от първите майстори-абаджии в града. 
Освен с абаджилък той се бе занимавал и с разни 
търговски сделки и навред се бе проявят като спекулант 
и интригант, заради което другите майстори го бяха 
намразили. Синът му Михалаки наследи от баща си 
заедно с брата си Димитър не само няколко дюкяни в 
Пловдив и голям чифлик в Дермендере1, но и неговия 
спекулативен дух и интригантство. „Като момче, пише 
1 Първенец.
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един съвременник, той се навърташе в дюкяна на баща 
си, за да лъже заимодавците и работниците, които идеха 
да си искат парите.” После използувайки капиталите 
на сестриния си мъж, Михалаки бе започнал търговия 
с аби из родопските села, а след това чрез приятелство 
с владиката си бе присвоил черковни и манастирски 
ниви и други имоти. Търговията му непрестанно се 
разширяваше – открил бе кантори в Цариград и Виена, 
поддържаше търговски връзки с Букурещ, Триест и 
Марсилия. И навсякъде печелеше.

Най-голямо стопанско постижение на Гюмюш-
гердановци бе фабриката им в чифлика в Дермендере. 
Тя бе основана като малка тъкачна работилница още 
през 1820 година от Атанас Гюмюшгердан. Синовете му, 
особено Михалаки, я разшириха, снабдиха я с предачни 
и тъкачни машини и подобриха производството. Тя бе 
известна из цяла България. И затова още в началото 
на войната, когато дотрябва повече плат за облекло 
на армията, правителството възложи доставката му на 
Гюмюшгердан. Със затягането на военните действия 
нуждата от облекло се увеличи. По фронтовете освен 
турски войски се сражаваха и английски, френски 
и италиански и за тях бе необходимо допълнително 
облекло. Пристъпи се към реквизиране на вълна в 
големи количества. Чрез лични връзки и подкупи 
Михалаки Гюмюшгердан успя да поеме преработването 
на вълната, събрана в Тракия и Софийско. И понеже 
фабриката му далеч не смогваше да я преработи, той 
организира преработването й от жените в родопските 
села. И тук именно се прояви експлоататорският му 
талант. Чрез своите агенти той разпределяше вълната 



119

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

по къщите, гдето жените трябваше да я развлачат, 
изпредат и изтъчат.

– Като закарате вълната в селото, инструктираше 
хитрият Михалаки своите агенти, ще я складират в 
някоя изба, но ще гледате мястото да е влажно. Ще я 
оставите да постои там някой и друг ден, можете и да 
я понапръскате с вода и тогава ще отмервате на всяка 
къща по 30–40 и повече оки, според това колко жени 
има в къщата. Когато получавате изработената аба, ще 
гледате да е съвсем суха и ще мерите точно.

– Ще направим, челеби, както казваш. Ние тези 
работи ги разбираме, бързаха да го уверят неговите 
хора и старателно разпределяха вълната по всички села 
из Ахъчелебийско. За да се извлачи, изпреде и изтъче 
това огромно количество вълна, трудолюбивите 
родопски селянки трябваше да работят не по 8, а по 18 
часа на денонощие.

За да се осигури своевременната преработка на 
вълната, селските кехаи по заповед на Гюмюшгерда-
новите хора обикаляха вечер по улиците и надничаха 
през тесните прозорчета да видят в коя къща свети и в 
коя не свети, т. е. къде се работи и къде не. И там, гдето 
не светеше до късна нощ, на другия ден трябваше да се 
дава обяснение защо не се е работило.

– Остави, майо, фурката да костнем, че то плад-
нина отколя мина, казваше снахата на свекървата.

– Как ще я оставя, чедо, ага работаса още не сме 
преполовили, а в собота оня михлюзин ще дойде да 
види колко прелу сме изпрели. Я ти по-хубаво ми 
мушни комат хляб в пазухасъ, та тъй като предам, да 
коснявам по малко сух хлебец, па довечера видим щем 
и нещо чорбица, отговаряше свекървата.
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Вечерната чорбица бе вряла вода, в която се гонеха 
по някое и друго зърно боб и лук. Гюмюшгердановите 
хора така пресмятаха и заплащаха изработения шаяк, 
че възнаграждението за непосилния труд не стигаше 
да се купи и най-долнокачественото брашно за 
необходимия хляб. В повечето случаи селянките след 
непосилната работа се оказваха длъжници на Гюмюш-
гердан за недовършена работа от по-рано или за мно-
гото фира, която даваше влажната и нечиста вълна при 
преработването.

Изработеният шаяк се складираше на едно място 
и после с мулета се откарваше в Пловдив. Това бе 
задача на мъжете. Тях Гюмюшгердановите агенти 
просто мобилизираха заедно с мулетата. Натоварените 
до уши животни, наредени по 30–40 едно след друго, 
пристъпваха сръчно по тесния път, който се виеше 
покрай реката Чая надолу към Станимака. Извивките 
там са безбройни, а пътят безкраен. Късно вечерта, 
когато краката на мъжете се вцепеняваха от умора, 
керванът спираше. Мулетата, освободени от товарите, 
се впускаха да пасят по изсъхналата поляна, а капналите 
от умора мулетари се свиваха край денковете и 
заспиваха. На другия ден керванът тръгваше отново 
и чак на третия, когато задминеха Станимака и се 
провидеха пловдивските тепета, и хората, и животните 
се ободряваха, предчувствувайки близкия край на 
изморителното пътуване.

– Да стигнем по-раншко, та чорбаджията да ни 
плати още днес, казваше един.

– И дано отпусне по торба зоб за мулетата, а то 
горките добичета прегладняха, допълваше друг.
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Керванът наистина стигна рано в Пловдив, но 
едва мулетата бяха разтоварени и ето че дойде човек на 
Гюмюшгердан и съобщи, че имало заповед от пашата 
шаякът да се откара в Одрин от същите хора.

– Ама как ще ходим в Едирне, бе чорбаджи, като 
не сме ходили друг пат, казаха едни.

– Ами няма ли да ни се плати. С какво ще храним 
добичетата, пък и ние какво ще ядеме, запитаха други.

– За плащане ще дойдете на връщане, когато каже 
пашата, сега е военно време. А колко за храна да сте си 
взели. Аз ви казвам какво ми каза челеби Михалаки, че 
е казал пашата и повече не знам. Утре тръгвате.

На другия ден керванът от изморените хора и 
животни потегли пак. Мулетата, ако и да бяха прекарали 
една гладна нощ, като видяха, че тръгват по обратния 
път, закрачиха бодро, но когато след малко ги отбиха по 
друг непознат път, който отиваше на изток, те извърнаха 
глави на юг и жално изгледаха родопските върхове.

Родопското муле, пръв и най-верен помощник на 
родопчанина, търпеливо носи всичко, което той слага 
на гърба му, без да се бои, че пътят е стръмен и товарът 
тежък. Без неговата помощ родопчанинът не би могъл 
да пренесе до къщи оскъдния плод на своята нива и 
всичко друго, което е нужно, за да нахрани и облече 
децата си. Затова пък той го обича и храни. Наистина 
храната, която му дава, е твърде оскъдна, по-оскъдна и 
от неговата, но то е доволно и от нея.

Ах, ти бедно и търпеливо родопско муле, днес 
по твоите тесни пътеки, превърнати вече в широки 
павирани шосета, летят огнедишащи камиони, пред 
които ти плахо отстъпваш, но в онези години, за които 
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ние разказваме, и през много векове преди тях, ти си 
било единственото возило из Родопите и най-добрият 
помощник на родопчанина и затова ние ти отдаваме 
чест и похвала.

Една от разликите между човека, бил той родопски 
и средногорски селянин или някой друг, и животното, 
било то родопско муле или средногорски кираджийски 
кон, е тази, че мулето и конят търпят, докато умрат, 
а човек търпи, търпи, па почне да протестира. Тъй и 
родопчани търпяха дълго експлоатацията на Гюмюш-
гердан, па най-после се дигнаха на протест.

– Не може вече да се търпи, бей ефенди, казваха 
селяните на пашмаклийския деребей Исеин Журналя, 
у жените не останаха роки, деня и нощя предат и ткаят 
и пак не фтасват. А когато доде до плащане, все сме му 
борчлии. Изяде ни този михлюзин Гюмюша. Хайде 
по-рано бе мурабе, трябвало за царския аскер, ами сега 
боят се свърши, а той, казват, прибрал сбраната за 
аскера вълна и ни кара да му я работим бадява. Право 
ли е това, бей ефенди?

– Нали той е гяурин като вас, защо не се оплачете 
на вашия башкешишин1 във Филибе той да ви оправи, 
отговори нехайно деребеят.

– Ох, паша ефенди, ходихме, оплаквахме се, ама 
кой те слуша. Пратихме и жените. Рекохме поне тях 
ще послуша, като види хала им. Изпъдили ги от конака 
му, деспотът2 не щял да ги види. Сдушили се двамата с 
Гюмюша да обират сиромашта.

Освен християните при деребея почнаха да идват 
и българите мохамедани.
1 Главен духовник (владика).
2 Владика.
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– Оголяхме, бей ефенди, от работата на този пусти 
Гюмюш. Разсипахме добитъка си да му прекарваме 
стоката и нищо не плаща. Аман е рекло и малко, и 
голямо. Няма ли кой да ни куртулиса от него?

– Какво ще речеш, кади ефенди, да вземем да 
куртулишем раята от този гяурин – се обърна Исеин 
Журналя към приятеля си кадията един ден, след като 
бе изслушал оплакванията на цяла делегация окъсани 
помаци от село Фатово.

– И аз, бей ефенди, бих рекъл да се премахне 
тоя проклетник. Взел та отворил фабрика, курдисал 
не знам какви машини те да работят. Ами ако работят 
машините, какво ще правят хората по селата, кой ще 
плаща данъка на падишаха. Добре си намислил, бей 
ефенди, само да видим кой ще свърши тая работа.

Десетина дни след този разговор, скрит в храстите 
до пътя край Гюмющгердановия чифлик в Дермендере, 
чакаше един млад помак с пищови в пояса.

Беше привечер. След дневната горещина 
вечерният хлад бе приятен и Димитър Гюмюшгердан 
бе излязъл на разходка.

Млад, строен, облечен по европейски, той бе 
весел. До него вървеше младата му булка Харитина 
Ив. Чомакова – сестра на Салчо и Стоян Чомакови. И 
Салчо, и Стоян мразеха гъркоманите и желаеха искрено 
въздигането на българите в града, когато обаче Димитър 
Гюмюшгердан поиска сестра им, те побързаха да се 
съгласят. Богатството на Гюмюшгердановци бе голямо 
и съблазняваше. Михалаки си бе направил и друга 
сметка – Салчо Чомаков, станал негов сват, можеше да 
бъде по-лесно отстраняван като конкурент при много 
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търговски сделки. Простият народ, като не знаеше 
кроежите на хитрия Михалаки, и сега, както и в други 
подобни случаи, си каза: „Парите отиват при пари”.

Истинската причина бяха общите икономически 
интереси на Гюмюшгердановци и Чалъковци. Те не 
само ги сближаваха, но ги и сродяваха.

Помакът в храстите погледна щастливата двойка, 
погледна и пищова, па го отпусна.

Не отива. Ако гръмна въз него, може да удара и 
жената, на и да я не удара, ще припадне, а тя какво е 
виновна. Ще го издебна утре, когато минава сам.

Младата двойка, неподозираща нищо, продължи 
спокойно вечерната си разходка. Говореха за бъдещия 
си наследник, който от един–два месеца бе дал знаци, 
че вече е на път.

На другия ден Димитър Гюмюшгердан бе отишъл 
рано в града и надвечер се върна. С него заедно бе 
и Костаки Ахланлията, и двамата на коне. Когато 
наближиха чифлика, помакът излезе от храстите и 
ги спря. Искаше да се увери кой точно от двамата е 
Гюмюшгердан, за да не направи грешка. Той обаче 
вече бе допуснал друга грешка. Непознаващ Гюмюш-
гердановци и неосведомен точно кой е Михалаки и кой 
брат му Димитър, той бе запитал в Дермендере да му 
посочат Гюмюшгердан. Запитаните му бяха посочили 
минаващия в момента Димитър Гюмюшгердан и той 
бе помислил, че това е Михалаки, когото трябваше да 
убие.

Помакът запита Димитър няма ли работа за него 
в чифлика и след отрицателния му отговор остави 
двамата да задминат няколко крачки, а после с един 
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изстрел го повали от коня. Ахланлията се спусна да 
прихване падналия Димитър, който успя да извика 
само „помощ” и издъхна. Помакът захвърли пищова и 
удари на бяг към Коматево, гдето го чакаше приготвен 
кон да избяга.

Убийството никой не видя, но веднага се разчу 
и отвред се стекоха хора в чифлика и по пътя към 
Коматево. Бягащият помак се смеси между селяните 
и дори се опита сам да търси „изчезналия” убиец. 
Гузният му поглед и несръчността му се прикрие скоро 
го издадоха. Намери се даже един, който каза, че го бил 
видял как се криел в храстите при Гюмюшгердановия 
чифлик. Арестуван и подложен на разпит, той призна 
всичко. Посочи и кой бе го изпратил и въоръжил. 
Осъдиха ги и двамата. Исеин Журналя на заточение в 
Мала Азия, а помака на смърт.

Обесиха го публично на площада до черковата 
Св. Петка.

– Хак му е, какво му бе направил човека, та го 
утрепа, казваха едни.

– Този човек стана курбан за сиромашта, казваха 
други, които знаеха за връзката на убийството с експлоа-
тацията на родопските селяни от Гюмюшгердан.

По-късно на мястото, гдето беше бесилката на 
помака, почнаха да се явяват запалени кандила и свещи. 
Приказваше се, че селяни от Родопите, като идвали 
в Пловдив, ги палили тайно. Почитали го като свят 
човек, който се пожертвувал да ги отърве от голяма 
беда.
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Владиката Хрисант
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ВЛАДИКАТА XРИСАНТ

На 28 август 1855 година телеграфът донесе в 
Пловдив вестта за падането на Севастопол, а в края на 
годината дойде и краят на войната. Като всеки край 
на война той донесе много нови неща за Турция и 
специално за Пловдив.

Първото бе, че из един път спря търговията и 
намаля производството. Многобройните френски, 
английски и италиански войски, които в продължение 
на три и повече години пълнеха Цариград и 
черноморските пристанища, си заминаха. Турските 
също бяха разпуснати. Търсенето на храни, облекло 
и други произведения на селското стопанство и 
ръчната индустрия, което през войната непрекъснато 
се увеличаваше, почна бързо да намалява. Пазарите 
замряха. Вместо произведения на местната промиш-
леност, там се предлагаха все повече стоки, донесени от 
Виена, Париж, Лондон и другаде, защото надошлите 
през войната многобройни чуждестранни търговци и 
комисионери не само не си заминаха заедно с чуждите 
войски, но разшириха дейността си. Внасяните от тях 
стоки бяха н по-красиви, и по-евтини и най-важното 
и модерни и затова се търсеха. За произведенията на 
пловдивските абаджии и другите местни занаятчии все 
по-рядко попитваше някой и работата в еснафските 
работилници намаляваше от ден на ден.

– Както е тръгнал алъш-веришът, момчета, 
скоро ще туря катанец на дюкяна, а вие ще трябва да 
си търсите късмета другаде, казваше на чираците и 
калфите не един майстор по това време в Пловдив.
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Калфите и чираците не отговаряха нищо, защото 
не знаеха къде ще си търсят късмета.

Второто нещо, което краят на Кримската война 
донесе на пловдивчани и на всички поданици на 
обширната султанона империя, бяха куп, „права” и 
„свободи”.

На 28 февруари 1856 година в двора на конака на 
пловдивския мютесариф Юзмет паша се бяха събрали 
всички държавни чиновници, религиозни началници, 
еснафски майстори, по-видни търговци и други 
граждани. Точно по този време в Париж заседаваше 
конференцията за изработване на мирен договор 
между съюзниците и Русия и разговорите на събралите 
се се въртяха все около конференцията.

– Ще забранят на московците да стъпват в Черно 
море, твърдеше Анастас Коюмджиоглу.

– Аз пък се научих от сигурно място, разправяше 
Цукала, че султанът щял да стане християнин и над 
Агия София в Константинуполис ще бъде издигнат 
отново кръстът, държавата ще стане турско-гръцка 
и никой вече, нито московците, нито друг някой ще 
почва мурабе със султана, защото християнските царе 
ще го приемат като свой брат.

– Не думай, даскал ефенди, султанът гяурин не 
става, възрази един от стоящите до Цукала ходжи.

Разговорите прекъсна мютесарифът, който излезе 
на стълбата пред вратата на конака. До него застанаха 
един офицер и секретарят му. Пашата огледа събралите 
се и почна:

„Нашият славен падишах султан Абдул Меджит 
хан–аллах да умножи годините му, – който промишлява 
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ден и нощ за благото на държавата, сега, когато неговите 
славни войски победиха душманите и в царството му 
настъпи мир, е благоволил да издаде един височайши 
хат, който пристигна вчера и сега ще ви бъде прочетен.”

После той взе от ръцете на секретаря един 
свитък, разгъна го, целуна края му, гдето бе подписът 
на султана, и зачете:

„Хатихумаюн, отнасящ се до християните и 
другите поданици на Отоманската империя.

Най-скъпото мое желание всегда е било да 
оздравя благополучието на всите поданици от всяка 
степен, които божият промисъл е положил под царския 
мой скиптър и от когато съм седнал на трона, не съм 
престанал да полагам всички трудове за тази цел. За 
слава на всевишния тези мои трудове вече принасят 
многобройни плодове и благополучието и богатството 
на моята държава от ден на ден се увеличава...”

По-нататък се казваше, че понеже султанът искал 
това благосъстояние и вътрешно благоденствие да се 
засили още повече, и то поравно за всички негови 
поданици, с настоящия хатихумаюн той заявява, че ще 
се отменят всички данъци, които събират духовните 
лица, като на владиците ще се определят заплати. 
Християнските, както и другите религиозни общини, 
ще са свободни да си строят черкови, училища, 
болници и други обществени сгради. Всички поданици 
се допускат да заемат всякакъв вид обществени служби 
и децата на всички ще се приемат в гражданските и 
военни-държавни училища. Всички съдебни процеси 
между мюсюлмани и немюсюлмани ще се разглеждат от 
смесени съдилища, забраняват се всякакъв вид телесни 
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наказания, забраняват се подкупът и лихварството, ще 
се уеднакви за всички събирането на данъците, ще се 
публикува държавният бюджет... и още много други 
права и свободи бяха обещани. Не бяха забравени и 
чужденците в Империята – на тях се даваше право да 
закупуват недвижими имоти и да инвестират капитали 
в разни промишлени и други предприятия.

„Такива са, завърши четенето мютесарифът, 
моята воля и моите заповеди, които ти, велики везире, 
ще обнародваш по всичките места на Империята и с 
внимание ще вземеш всички необходими мерки, щото 
всичко, каквото те съдържат, да се изпълнява най-
точно.”

Когато четенето завърши, пашата и всички 
събрани направиха обичайното темане пред невидимо 
присъствуващия чрез своя хатихумаюн султан и 
извикаха многократно: „Падишахъм чок яша!1, а 
от съседния двор, гдето бе караулното помещение, 
изгърмяха пушки и един топ.

Мютесарифът от своя страна увери присъствува-
щите, че ще вземе най-строги мерки за точно прилагане 
и спазване на съобщените права по цялата област и 
разпусна събранието.

Религиозните началници се отправиха към чер-
ковите, гдето хатихумаюнът щеше да се прочете и на 
простолюдието. Турските първенци не бързаха да се 
разотидат и коментираха хатихумаюна.

– На гявурлук ми мерише тази работа и тя не е 
добра, разясняваше кадията Хаджи Ибрахим ага на 
други турци смисъла на хатихумаюна.
1 Да живее дълго нашият падишах!.
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В това време от съседната улица се чуха отчаяни  
викове: Джан куртаран йокмъ?”1

– Какво става, бе Ариф ефенди? – запита кадията 
стоящия до него.

– Някакъв гяурин погледнал в харема на Хаджи 
Шабан ага и заптиетата го откарват в каракола2, 
отговори запитаният.

– Ама сега нали чухме, че боят се забранява, а тоя 
го бият, та вика така лудешки, каза друг.

– Не ставай холан дете и не вярвай на тия при-
казки, гдето ги чухме сега. Не виждаш ли, че това 
е стамболски вятър, който пуска Али паша, за да 
замрежи очите на ингилизките и французки големци, 
които са се събрали сега в Париж да подписват мира 
с московеца. Тук ще бъде така, както е било и досега, 
завърши Ариф ефенди и влезе при мютесарифа.

„Турците, пише от Пловдив на 4 април 1856 
година на Найден Геров в Русия брат му Константин, 
който го бе заместил в българското училище, сега 
горят, грабят, бият и трепат повече отнапред. Ако не 
дойдат чужди войски и консули, тежко на християните 
от хатихумаюна. По-добре името му да не бе се чуло, 
та да не разярява турците.”

Гъркоманските първенци побързаха да се при-
способят и към новата политика, която обещаваше 
хатихумаюнът. Митрополит Хрисант като хитър 
фанариот дори се опита да използува хатихумаюна, 
за да заздрави положението си. За него бе ясно, че 
недоволството на българите от политиката му, на 

2 Няма ли кой да ме отърве?
2 Караул, стража.
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което войната бе сложила временно край, сега след 
обещаните права можеше да избухне отново. И затова 
реши да го предотврати.

Една неделя през есента на 1856 година той свика 
гъркоманските първенци и неколцина български и 
им съобщи, че е решил да възстанови политията – 
дванадесеточленен съвет от представители от всички 
махали в града, който да се грижи за обществените 
работи на православните християни съгласно поста-
новленията на хатихумаюна. Съобщи им също, че 
за работата на политията щял да бъде изработен 
специален канонизъм1.

Когато след няколко седмици българските пред-
ставители прочетоха съставения от Хрисант правилник 
и видяха, че всичко в него бе запазено за председателя 
(митрополита или заместника му), а членовете ще 
трябва с подписите си само да узаконяват делата на 
владиката, отказаха да го подпишат. Фанариотинът 
позеленя от яд и без да мисли много, им викна.

– Напишете вие по-добър!
– Ще напишем, отговори Салчо Чомаков.
Когато след една седмица владиката прочете съста-

вения от българите устав на политията, той се хвана за 
главата – в него бе казано, че приходите и разходите на 
митрополията и черковите се контролират от политията, 
че тя надзирава училищата, че избран от нея съд разглежда 
провиненията на духовните лица и бракоразводните дела, 
че решенията на всички по-важни въпроси се вземат с 
висшегласие и се подпечатват с общ печат, чиито части 
се държат от различни членове на политията.
1 Правилник.
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– Тия кондрокефали искат да ме унищожат. Та 
това, което са написали, са републикански, френски 
порядки, бунт против реда и държавата. Ще ги науча 
аз тях, – се закани владиката и още на другия ден отиде 
при управителя Салих паша.

– Аз, паша ефенди, не разбирам защо още търпите 
в града хора като Салчо Чомаков, Георгаки Чалъков, 
Павле Куртович и други и дори ги приемате в конака. 
Ами че това са хора опасни за държавата. Те искат да 
правят република в града, готвят бунт против властта 
на султана – и като доказателство владиката прочете 
някои точки на съставения от българите правилник 
на политията и накрай му предложи за утвърждаване 
един списък на лица, които трябваше да представляват 
християните в меджлиса.

– За това, което казахте за чорбаджи Салче, Георгаки 
и Павле, аз, деспот ефенди, отговори управителят, ще 
поприказвам и с тях, за да разбера каква е работата, а 
колкото за представителите на християните, искам 
първо да ги видя.

Управителят, макар че бе дошъл наскоро в 
Пловдив, познаваше Салчо Чомаков и другите 
обвинени като верноподани граждани, знаеше, че те 
са синове на старите Чалъковци, за чиито заслуги към 
държавата беше чувал, и му се видя съвсем невероятно 
синовете на толкова известни чорбаджии току из един 
път да замислят бунт против държавата. Знаеше и за 
недоволствата от начина, по който владиката събираше 
своите данъци и такси.

Хрисант разбра, че планът му да се разправи 
набързо с омразните български първенци няма да бъде 
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подкрепен от управителя и затова реши да се обърне 
направо към по-висшите инстанции. Щом се върна в 
митрополията, той изпрати да повикат Пукала и заедно 
изготвиха две изложения – едно до Патриаршията в 
Цариград, в което Салчо Чомаков, Георги Чалъков, 
Павел Куртович, Искро Кесяков и други техни приятели 
бяха представени като опасни граждани, които готвят 
бунт против държавата и църквата и се предлагаше да 
бъдат незабавно изселени от града и изпратени някъде 
далече – и второ, едно изложение до управителя Салих 
паша, в което в общи фрази се предлагаха някои 
съвсем формални мерки за подобрение на черковния 
и училищен ред на християните в епархията.

И двете изложения бяха написани от името на 
цялото християнско население и затова трябваше 
да бъдат подписани от неговите представители - 
протомайсторите на еснафите, и от всички първенци. 
Гъркоманските първенци подписаха и двете, без дори 
да ги прочетат – те имаха пълно доверие, на владиката 
и Цукала. Когато обаче дойдеше някой български 
първенец, владиката му прочиташе безобидното 
изложение до управителя, а за другото казваше, че било 
копие от него, и подлагаше и двете за подпис. Случи 
се обаче така, че Пейо Кюркчията – той бе епитроп на 
черковата Св. Петка, – след като изслуша изложението 
до управителя и докато си слагаше очилата, за да го 
подпише, в стаята влезе друг човек и владиката се 
обърна към него, а Пейо се зачете във второто от 
подложените му за подпис изложения.

– Какво е това безобразие! Такива думи против 
нашите хора аз не чух и не мога да подпиша. Измама 
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се върши тук. Ето и подписът на майстор Станчо, сега 
ще отида да го питам как е подписал такива неща – се 
развика Пейо.

Владиката се опита да го убеди, че станало грешка, 
че това, което е прочел, било съвсем друго и прочее, 
но Пейо остана непреклонен и без да го слуша повече, 
отиде при Станчо Иванов.

Станчо Иванов, макар че бе от по-младите 
майстори, но със своята почтеност и трудолюбие се 
ползуваше с най-голяма почит. Като чу каква измама 
е извършена с подписа му, той пламна от яд и веднага 
отиде в митрополията.

– И ти ли, майстор Стансо, се поведе по акъла на 
Кюркчи Пейо, го посрещна владиката.

– Аз главата си давам, но подписа си под неверни 
работи не слагам, отговори Станчо. Та това не е моя лична 
работа, а подписът на еснафа. Знаеш ли ти, владико свети, 
какво значи подписът на българския абаджийски еснаф?

Владиката знаеше много добре какво значеше 
името на българския абаджийски еснаф и точно затова 
искаше на всяка цена да има колкото се може повече 
подписи на български абаджийски майстори, но сега, 
като видя, че измамата е разкрита, той сам грабна 
перото и зачеркна подписа на Станчо, а когато Станчо 
му заяви, че ще отиде да доведе и другите подписали 
се преди него българи, той скъса изложението и го 
захвърли в коша. Това обаче не му попречи да напише 
друго подобно изложение, което, подписано тайно 
само от гъркомани, веднага бе изпратено в Цариград.

Хрисант имаше влиятелни приятели в Цариград 
и беше уверен, че изложението му няма да остане 
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без последствие. В това го уверяваше и Михалаки 
Гюмюшгердан, който бе подкрепил изложението с 
допълнителни писма до свои приятели. Българските 
първенци, разбрали намеренията на Хрисант, също 
се постараха да изяснят на управителя своя спор и 
оплакване от владиката. За същото те уведомиха и 
одринския валия Исмаил Рамзи паша, писаха и в 
Цариград. Затова Хрисант реши отново да се яви пред 
управителя и да опровергае това, което българите 
бяха говорили против него. Използува случая, като 
му представи двамата векили, които турчинът искаше 
първо да види, преди да ги утвърди. За такива Хрисант 
бе избрал Яни Ахтарина, отдавна погърчен българин, 
дошъл в Пловдив от Одрин, гдето бе лежал в затворите 
за убийство, и караманлиеца Мелетий, който не знаеше 
дори и гръцки, но беше свързан с някакви тайни връзки 
с Гюмюшгердан.

Представянето трябваше да стане тържествено. 
От владишката конюшня изкараха четири коня – 
за владиката, архимандрита и двамата векили; с тях 
тръгнаха и десетина приятели на владиката, които 
постоянно се навъртаха около митрополията. За да ги 
видят повече хора, групата мина по няколко улици и 
тържествено влезе в конашкия двор.

– Паша ефенди, започна владиката, милостите на 
нашия славен падишах – господ да умножи годините му 
– са неизброими. Той иска всички негови поданици да 
живеят в мир и съгласие и затова ги надари с правдини 
да избират свои представители, които заедно с Вас 
да промишляват за благополучието на всички ни. 
Ето народът в нашия град избра тези двама достойни 
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граждани за свои представители – завърши владиката, 
като бутна напред Яни и Мелетий, които се наведоха 
да целуват дрехата на пашата. Той обаче ги възпря и се 
обърна към владиката.

– Деспот ефенди, признати ли са тия лица за 
векили и от българите. Аз не виждам тук нито един от 
българските първенци, защо не доведе и някой от тях?

– За какви българи приказваш, паша ефенди. В 
нашия град под благодатната сянка на султана от край 
време живеят турци и гърци. Колкото има българи, те 
са пришълци селяни, които доскоро си живееха мирно 
и братски с гърците и така щеше да бъде всякога, ако не 
бяха се явили такива ветроглавци, като даскал Найден, 
Павле Куртович, Салчо Чомаков и Искро Кесяков, 
които разбунтуваха народа. Ако вие и тях все още 
считате за градски първенци и им вярвате, след като 
сами видяхте какво писаха и кроиха, то е друга работа. 
За тях ще си каже думата и валията в Одрин, а може и 
великият везир. Аз зная и признавам за народни векили 
само тези, които стоят пред Вас.

– Вярно казваш, деспот ефенди, че по тая работа 
думата имат валията в Едирне и министрите в Стамбул. 
Затова, вие докато изпиете по едно кафе, аз ще попитам 
по телеграфа в Едирне.

Управителят знаеше, че българските първенци 
са отнесли спора си с Хрисант и до валията в Одрин, 
знаеше че те му бяха познати и имаха влияние пред 
него. Затова не искаше да предприеме нищо против тях, 
преди да се осведоми какво мисли валията. Той влезе в 
другата стая и продиктува на секретаря телеграфическо 
запитване. След половин час секретарят се върна с 
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телеграма в ръка. Управителят я прочете гласно пред 
всички:

„Митрополитът е под съд с българите и докато 
не се реши делото, няма право да определя народни 
векили. Ако представените лица са одобрени и от 
гърците, и от българите, приеми ги, ако не, изпъди ги.”

Още щом чуха първите думи, гостите скочиха 
като ужилени и без да направят обичайното темане 
пред пашата, изхвръкнаха навън и се пръснаха кой 
накъде видя.

– Хе, хе, я ги виж ти, извика един шегобиец от 
дюкяна си, отидоха като аслани, а се връщат като п...

В министерството в Цариград отначало не обър-
наха внимание на оплакванията на Патриаршията от 
пловдивските българи, които тя правеше въз основа на 
Хрисантовите изложения, защото знаеха, че се касае 
за църковни разправии между раята, които малко ги 
интересуваха, когато обаче Патриаршията доложи, че 
българите в Пловдив готвят бунт против държавата, 
отговорните лица наредиха на одринския валия да 
отиде в Пловдив и да провери на място в какво се 
състои работата.

И наистина в края на януари 1857 година одринският 
валия Исмаил Рамзи паша пристигна в Пловдив, 
разпита мютесарифа и като видя, че няма никакъв 
противодържавен бунт, а за такъв е представен спорът 
между българските първенци и гръцкия владика, повика 
и единия, и другите за обяснение. Българите изясниха, 
че с преработката на съставения първоначално от 
самия владика устав на политията те не са целели нищо 
друго, освен да защитят своите права, гарантирани им 
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от султанския хатихумаюн, и да ограничат беззаконията 
на владиката при събирането на данъците и таксите. 
Владиката се опита отначало да отрече, че е правил 
изложение против българите, а че други са уведомили 
садразамина, но когато Пейо Кюркчията каза, че е 
прочел в митрополията същите думи и обвинения, за 
които говори валията, Хрисант млъкна посрамен.

– Ние, заявиха българските представители, 
настояваме владиката да докаже с факти и документи 
това, което е писал против нас, или ако не може, да 
бъде наказан като клеветник. А колкото до неговите 
грабежи, ето какво казва народът – и Салчо Чомаков 
изтърси на масата цял куп разписки и сметки за надзети 
суми и оплаквания от грабежите на владиката през 
последните няколко години, подписани от стотици 
граждани от цялата епархия.

Работата се изясни. Валията сам писа в доклада си 
„митрополитът трябваше да бъде наказан, а българите 
оправдани”, но като турски чиновник той знаеше, че 
Империята няма да пострада, ако гяурските й поданици 
се гонят и избиват помежду си, стига да не предприемат 
нещо против самата държавна власт и затова заяви, 
че нямал пълномощно да налага каквито и да било 
наказания, препоръча работата да не се разгласява и 
обеща, че за всичко ще доложи на великия везир.

Българите не останаха доволни. Те знаеха, че всяко 
отлагане и протакане на работата ще доведе до осуетяване 
на каквито и да било мерки против Хрисант и затова 
настояха двама техни представители да заминат веднага 
в Одрин, за поддържат обвинението против владиката. 
Заминаха Павел Куртович и Георги Ст. Чалъков.
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Митрополит Хрисант разбра, че положението 
му се влошава и затова употреби всички усилия, за 
да предотврати лошите последствия от анкетата. 
С помощта на верния Цукала в митрополията бяха 
изфабрикувани няколко изложения в защита на влади-
ката и сума статии в гръцките вестници в Цариград и 
Атина. Във всички тях като единствени причинители 
и организатори на преследването на владиката се 
сочеха Салчо Чомаков, Павел Куртович и Георги 
Чалъков. От тях изхождало всичко, иначе простият 
български народ бил привързан към своя архипастир. 
Хрисант се опита да промени и държането си спрямо 
пловдивските българи. На празника Благовещение сам 
отслужи служба за българския еснаф. Нищо обаче не му 
помогна. Младите Чалъковци, въоръжени с документи 
за грабежите и беззаконията му от всички по-големи 
селища на епархията, наложиха процес против него.

На 10 юни 1857 година в Пловдив пристигна 
мубашир1 от одринския валия със заповед да отведе 
владиката и обвинените от него български първенци на 
съд в Одрин. В митрополията настъпи ужас. Хрисант се 
опита отначало да отклони изпълнението на заповедта 
с възражението: че като духовно лице той не може да 
напуска епархията и да се явява на съд без разрешение 
на Патриаршията. Мубаширът обаче не можеше да 
отмени заповедта, а само отложи изпълнението и за 
няколко дни, докато се приготви владиката.

Тогаз Хрисант и приятелите му решиха и със 
заминаването да докажат, че целият град държи за своя 
владика.
1 Пратеник.
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Започна изпращането. На всички гъркомански 
семейства бе съобщено да отидат в митрополията и 
целунат ръка на заминаващия владика. И понеже тези 
семейства бяха малко, церемонията с целуването на 
ръка се повтаряше и потретваше, само и само да се 
види, че многоброен народ, изпраща владиката.

Неуморимият Цукала току влизаше при владиката 
и му донасяше разни писма и изложения, с които той 
трябваше да се защити, и го уверяваше, че сигурно 
няма да се дойде до разглеждане на делото, тъй като 
всеки момент можела да пристигне телеграма да не 
тръгва, телеграмата могла дори и по пътя да го застигне. 
По едно време Цукала се спря на кръстопътя пред 
митрополията, разгъна лист хартия и за чете.

– Какво четеш, кир даскале, та си тъй радостен, го 
запитаха двама минувачи.

– Как да не се радвам, бе братя, като сега се отбих 
в английското консулство и там ми дадоха тази току-що 
получена телеграма от Константинуполис – и той зачете 
на глас пред събралите се наоколо му любопитни:

„Негово светейшество патриарх Кирил е свален 
от престола и за временен негов заместник е повикан 
пловдивският митрополит Хрисант.” Да видим сега 
какво ще кажат дебелоглавите българи. Съобщете това, 
за да знаят всички защо заминава владиката ни.

Любопитните не дочакаха втора покана. Измисле-
ната от Цукала лъжа бързо обиколи града, но тя не 
облекчи положението на владиката, макар че някои 
повярваха на нея.

Преди да тръгне, владиката заяви, че се чувствува 
неразположен и затова заедно с него тръгнаха и лека-
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рите Владос и Вентилос. Те можеха да му бъдат полезни 
не само по пътя, но и пред съда като свидетели.

Като стигнаха в Хасково, Хрисант намисли да 
вземе и от там защитно изложение. То биде подписано 
само от Хаджи Ставри и неколцина негови приятели 
гъркомани. Българите му съобщиха, че те вече са 
изпратили необходимото изложение в Одрин. Това 
отчая владиката съвсем. Той се оплака на лекарите, че 
му става лошо и че не може да пътува. Те го прегледаха и 
установиха, че ако при това здравословното състояние 
пътуването продължи, има опасност за живота му. 
Мубаширът, който придружаваше владиката, запита по 
телеграфа в Одрин какво да прави. Оттам отговориха: 
Ако владиката е действително болен, той може да 
прекъсне пътуването за два-три дена, но срещу подпис, 
че след като се възстанови, ще дойде.

– Пак се опитва да ни измами, си казаха българските 
представители, които вече го чакаха в Одрин, но няма 
да му се размине – и веднага заминаха за Цариград, 
гдето издействуваха делото да се гледа там.

Първата работа на болния владика, преди да 
потегли обратно за Пловдив, бе да съобщи, че се връща 
– трябваше да се организира посрещането му. Цукала, 
Гюмюшгердан, Мицура и всички други гъркомани, като 
чуха, че владиката се връща, подскочиха от радост и 
веднага дигнаха на крак целия град. Черкови, училища, 
всичко бе мобилизирано, комисии обиколиха всички 
еснафски дюкяни и работилници и заплашиха с 
глоба и бой, който не отиде на посрещането. Хора 
на Гюмюшгердан обходиха набързо и гъркоманските 
села между Пловдив и Станимака и веднага от тях се 
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запътиха към цариградското шосе множество селяни 
– едни пеша, други с коне и мулета, трети с коли. От 
чифлиците на Гюмюшгеран, Ахланлията и Мицура 
бяха изкарани и наредени от двете страни на шосето 
чак до Кемера всички коли и мулета. На моста, гдето 
щеше да стане посрещането, бяха сковани набързо две 
арки с надписи: „Да живее пловдивският митрополит 
Хрисант” и „Да живее държавнейшия наш цар султан 
Абдул Меджит хан”.

Любопитството у всички бе голямо. Всеки се взира-
ше в прашното шосе. По едно време двама нетърпеливи 
конници запрашиха по пътя и скоро се чуха гърмежи 
– знак, че владиката наближава. В отговор и мнозина 
посрещачи изпразниха пищовите си. Скоро файтонът 
на владиката се зададе, след него се бяха наредили 
вече няколко талиги и конници. Като стигна на моста, 
владиката се изправи, простре ръце за благословия и каза:

– По заповед на валията с мъка се разделих от вас, 
драги мои чеда, но по султанско повеление, за моя и 
ваша радост, отново се връщам при вас.

После слезе от файтона и се упъти към палатката 
на Гюмюшгердан. Всички се спуснаха да му целуват 
ръка. За подкрепа на силите в палатката бе сложена 
закуска. От радост се изпразниха и много бъклици със 
станимашко вино.

След закуската владиката се отправи към ханчето, 
за да си полегне малко. Жадните за благословия отново 
се спуснаха да му целуват ръка. Когато благословените 
вече отстъпиха и владиката беше на прага, ето че при-
стигна Яни Едрелията, избраният от Хрисант векилин. 
Него рядко някой бе виждал напълно трезвен, но 
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днес от радост за връщането на владиката, той бе го 
прекалил и едва се държеше на краката си.

– Иди, иди, хаджи, само ти ли ще останеш 
лишен от благословията на нашия многострадален 
архипастир – го насърчаваше и подкрепяше да не 
падне другият векилин Мелетий Караманлиеца. Когато 
клатушкащият се Яни се изправи пред владиката и 
почна да се покланя, току из един път повърна и изцапа 
владиката от главата до краката. Изцапаният владика 
все пак не лиши своя почитател от благословия и влезе 
в стаята, за да се преоблече, като не пропусна да намаже 
лицето си с шафронова1 боя. Фанариотските владици 
практикуваха този обичай, когато лицата им трябваше 
да изглеждат изпити като на аскети.

– Хайде, чеда мои, да вървим, почивката ни 
ще бъде у лома, каза владиката и отново се качи на 
файтона.

Шествието потегли. Първо тръгнаха двама кон-
ници, след тях файтоните на владиката, Гюмюшгердан 
и други, после талиги, каруци, брички, коне, мулета; 
имаше и пешаци. Отстрани на владишкия файтон 
вървяха специални ездачи. Колкото повече шествието 
приближаваше града, толкова повече се увеличаваше. 
По улиците, гдето щяха да минат, бяха наредени 
всички ученици от гръцките училища с цветя в ръце. 
Учителите току кръстосваха около тях и им напомняха 
как да пеят и поздравляват.

На първия кръстопът чакаха всички гъркомански 
попове от града и калугери от околните манастири 
с икони, хоругви и кръстове – всичко блещеше под 
1 Жълта.
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лъчите на климащото на залез слънце. Щом приближи 
файтонът на владиката, певците запяха „Ненавидящи 
Сиона, посрамете се от господа, защото ще бъдете 
изсушени като трева”. После двама дякони наметнаха 
мантия на владиката, дадоха му жезъл в ръката и шест-
вието тръгна отново бавно между учениците и народа. 
Певците продължаваха да пеят заедно с учениците 
„Ненавидящи Сиона” и „Благословен грядий”.

За учениците по-интересна беше конната 
охрана на владиката, отколкото самият той. Това бяха 
кафтанджийският устабашия Василаки Траханата, 
който бе забучил два пищова в пояса си, и други два 
висеха на седлото му. Зад него бе Янаки Костуреца с 
френско кепе на главата и с препасана сабя на кръста; 
после кафтанджийският чаушин Ставри, на който 
единият мустак стърчеше нагоре, а другият висеше 
до гърлото му; след него бе Димитър Куцият с дълга 
руска пушка, донесена от Севастопол; следваха Яни 
Ахтарина, Венет Симитчията и много други – всички 
въоръжени, всички пияни. Като минеха покрай 
някоя българска къща, те раздрънкваха заканително 
оръжията си. Беше пръснат слухът, че българските 
първенци, които заминаха за Одрин, били изпратени 
на заточение и сега българите в града се готвели да 
убият владиката, ако той се върне. Затова трябваше да 
бъде охраняван.

Шествието спря пред митрополитската черкова 
Св. Марина, гдето се отслужи кратък молебен и 
Цукала каза приветствена реч, в която не пропусна да 
припомни, че с владиката станало точно тъй, както 
той предвиждал. Вечерта в митрополията имаше 
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гуляй. Гъркоманите празнуваха връщато на Хрисант 
и победа над българите. Групи от пияни младежи до 
късно през нощта кръстосваха по улиците, стреляха 
време на време и пееха една съставена за случая песен 
от учителя Ксант, на която всяка строфа завършваше 
с възгласа „Да живее Хрисант, да живее Гърция и да 
пукнат българите!” Колчем групата минеше покрай 
митрополията, на балкона между два фенера се явяваше 
Хрисант и с дигнати ръце благославяше младите певци, 
които отговаряха с „На многая лета!” От отсрещните 
прозорци гудилските кокони хвърляха цветя.

Връщането на Хрисант стана на 17 юни. Девет 
дена след това от конака пристигна отново мубашир с 
телеграфическа заповед владиката да замине веднага за 
Цариград. Българските представители бяха успели да 
наложат делото им с Хрисант да се гледа във Върхов-
ния съд в Цариград по спешност. На 27 същия месец 
владиката, отчаян и съкрушен, замина. Сцените с 
целуването на ръка се повториха пак, но без ентусиазъм 
и вяра в повторно връщане.

В Цариград Хрисант и Патриаршията употребиха 
всички старания да спечелят делото. За тях бе ясно, че 
загубата на Пловдивската епархия нямаше да остане без 
последствия и за другите епархии в България. Въпреки 
това българите излязоха по-силни и спечелиха делото, 
защото правото беше на тяхна страна. Хрисант бе 
преместен от Пловдив в Смирна.
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Консул Найден

Консулатото
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КОНСУЛ НАЙДЕН

Когато митрополит Хрисант пътуваше за Цари-
град, срещна Найден Геров, който отиваше за Пловдив. 
Двамата неприятели се разминаха като непознати 
пътници, без да си кажат „На добър час”. Въпреки 
това Геров пътуваше в добър час.

На цариградското шосе извън Пловдив до мест-
ността Кемера го очакваше народ, много по-многоброен, 
отколкото при злополучното посрещане на Хрисант. Тук 
бяха всички български семейства от града – първенци, 
майстори, калфи, чираци, работници, имаше и турци, 
арменци, не липсваха даже и гъркомани. Любопитството 
е най-добрият агитатор за събиране на хората.

– Гледайте, гледайте, и консулските драгомани 
са тук, първият с по-дългата сабя е на австрийския, 
а другият до него е на френския, който пристигна 
миналия месец – обясняваше един от посрещаните.

– А ето го и пашата с заптиетата, колко много са – 
каза друг, но веднага се поправи, – а то не бил пашата, 
а тюфекчибашнята1.

– Бре много народ, голямо чудо, като че ли 
султанът ще дойде.

– Ето го иде, иде!
Множеството се разшава. Всички очи се насо-

чиха напред по пътя, отгдето се зададоха две талиги, 
придружени от конни заптиета. Бяха колите на австрий-
ската поща, която пътуваше между Виена и Цариград.

Щом първата талига спря пред челната редица 
посрещачи, гдето бе застанал тюфекчибашнята и 
1 Полицейски началник.
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другите официални лица, от нея слезе млад, висок 
и строен мъж. Заптиетата му отдадоха чест. Той се 
ръкува с тюфекчибашията, консулските драгомани, с 
мнозина от чорбаджиите, майсторите и свещениците 
и после обърна поглед към народа. Хиляди очи се бяха 
насочили към него, из тях бликаше само радост. Такова 
посрещане Геров не очакваше. Доволен и весел, той 
дигна ръка за поздрав.

– Ураа, да живее руският консул! – викнаха 
безброй гласове.

– Та това не е ли онзи, как го викаха, дето беше 
даскал в българското сколйо преди войната, попита 
един прост гъркоманин.

– Добре, че ти чак сега разбра това – му отговори 
друг гъркоманин – не се ли сещаш защо са надошли 
българите, мислят, че това е техен консул.

Кримската война се води за стопанско и поли-
тическо надмощие на Великите сили на Изток. Англича-
ните и французите, които спечелиха войната за Турция, 
сега се разпореждаха в нея като у дома си. Русия беше 
изгубила войната и желанието на англичаните и фран-
цузите бе да се сложи край на нейното влияние на Бал-
канския полуостров. Това обаче не стана. Връзките 
на Русия с Турция, с нейните земи и народи не бяха 
само икономически и политически както на Западни 
държави. Русия бе съсед на Турция, русите бяха братя 
по произход и език с българите, сърбите, черногорците, 
а по вяра и с гърците и румъните. Бяха подпомогнали 
освобождението на гърците, сърбите и румъните и сега 
подпомагаха Възраждането на българите. Тези неща не 
можеха да бъдат заличени с никакви договорни клаузи и 
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капитулации; те живееха в душите на народите. Вместо 
да отслабне, руското влияние в България след войната се 
засили. По-рано имаше руски консули само в Одрин и 
Варна, сега се откриха вицеконсулства в Пловдив, а след 
това и в Търново, и Русе. За консулски агент в Пловдив 
по препоръка на славянофилски кръгове в Москва и 
Петербург бе назначен българинът Найден Геров и на 
17 юли той пристигна в седалището си Пловдив, а на 27 
юли при тържествено събрание в меджлиса бе прочетен 
и султанският ферман, с който Геров се признаваше и 
от турските власти за консулски агент на Русия.

От назначаването на Геров бяха доволни и 
русите, и турците, и българите. Русите бяха доволни, 
защото той бе техен и същевременно бе местен човек, 
познаваше областта по-добре от който и да било друг 
и можеше да бъде полезен за укрепването на руския 
престиж и влияние.

Турците, ако не други, то поне пловдивският 
управител, бяха доволни от назначаването на Геров, 
защото смятаха, че той като местен човек, свързан с 
голямата фамилия на Чалъковци, не ще се отклони от 
лоялната и туркофилска политика на тези влиятелни 
чорбаджии. А колкото се отнасяше до предишното 
му противогръцко държане, ако то продължеше и в 
бъдеще, можеше да бъде полезно за турците, защото 
те съвсем не споделяха официалното руско схващане, 
че българите и гърците в Турция като единоверни с 
русите трябвало да живеят помежду си в мир и съгласие.

Най-доволни от назначаването на Геров бяха 
българите – той беше техен човек. И това бе достатъчно 
и предостатъчно.
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– Сега трябва да покажем, че нашият консул стои 
по-високо от другите консули, казваха те и искаха това 
нещо да се види и разбере от всички. И за да стане 
то, те се погрижиха още преди пристигането на Геров. 
Намериха му къща – голяма, хубава на лично място, на 
улицата, която води от Джумаята към Хисаркапия.

Издигането на знамето над сградата, с което щеше 
да стане официалното откриване на вицеконсулството, 
бе определено за 1 септември. Българите искаха то да 
стане колкото се може по-тържествено. Без да чакат 
покана от Геров, те докараха от Родопите сърък (прът) 
за знамето, дълъг 60 аршина – руското знаме трябваше 
да се развява по-високо от знамето на австрийския и 
френския консул.

Тържествената церемония по откриването 
започна предния ден (31 август – събота). Знамето, 
сгънато, бе отнесено от вицеконсулството в черковата 
Св. Богородица за освещаване. На другия ден черковата 
отрано се изпълни от хора. Вестта, че днес ще стане 
тържественото откриване на руското консулство – 
така го наричаше народа – беше обходила още през 
седмицата не само целия град, но и околни градове 
и села, стигнала бе и в Копривщица, Панагюрище, 
Карлово, та дори и до София. И от всякъде бяха 
надошли хора, толкова много, колкото никой не бе 
очаквал. Не само в черковата не можеше да се влезе, 
но и улицата от нея до консулството и наоколо всичко 
бе заприщено. Преди да почне специалната служба, 
четирима почетни мъже отидоха в консулството, за да 
поканят официално консула на службата. След малко 
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той се появи в униформено облекло – тъмнозелен 
мундир с позлатени копчета и сини панталони, на 
главата фуражка с позлатени кантове. След него тръгна 
гавазинът му също в униформа – от червен плат – и с 
препасана сабя на кръста, а отстрани се наредиха по 
двама от по-известните граждани. Няколко заптиета 
вървяха напред и проправяха пътя.

Пред вратата на черковата ги посрещнаха свеще-
ниците начело с Левкийския епископ Иларион, всички 
в позлатени одежди. Отслужен бе молебен за здравето 
на руския император. След това един от свещениците 
изнесе знамето от олтара и над него се прочетоха 
специални молитви за знамеосвещенне. Геров пое 
знамето, целуна го и го разгъна – то бе голямо трицветно, 
синьо, бяло и червено, с черен двуглав орел и корона 
– символа на руското самодържавие. Държейки го 
в ръка, Геров се обърна с благодарствени думи към 
духовенството и народа за оказаното внимание към 
руското представителство н после подаде знамето на 
единия от почетните гражданя.

Шествието тръгна обратно към консулството. 
Първо се носеше знамето, след него вървеше Геров, от 
двете му страни бяха православният и католическият 
епископ, след тях първенците, български и гъркомански. 
Заптиета със саби в ръце едва смогваха да задържат 
народа, който се притискаше от всички страни. Клепа-
лата на околните черкови биеха равномерно.

Пред консулството стоеха наредени отряд вой-
ници и много заптиета, пред тях няколко офицери, 
а отзад еврейският равин, арменският архимандрит, 
много ходжи, чорбаджии и многочислен народ. Всеки 
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се надигаше на пръсти, за да види по-добре консула и 
знамето.

Започна издигането на знамето. Привързано на 
въже, три пъти то бе издигано до върха на високия 
прът и три път по седем залпа се дадоха от специална 
батарея. През това време певци пееха „Снами бог 
разумейте народи и покорявайте се могъщи”, а 
арменският и другите свещеници бъбреха молитви. И 
когато знамето след третото издигане мощно се развя 
високо над минаретата на джамиите, едно страхотно 
„ура” се изтръгна от хиляди уста. Българите бяха в 
изстъпление – пред очите им се развяваше знамето 
на великата братска страна, знамето на Дядо Иван, 
турските войници го поздравляваха с топовни салюти, 
офицерите му отдаваха чест. Каква по-хубава победа 
можеха те да очакват в Пловдив. Това свободно развято 
знаме посред града им не предвещаваше ли, че скоро 
ще дойде и денят на освобождението.

След тържеството във вицеконсулството 
имаше прием, който продължи и след обед. Първи 
поздравиха новия консул официалните лица – 
заместник-управителят (управителят беше заминал 
за Узунджовския панаир), малмидюрът1, мюфтията, 
главният кадия2, австрийският и френският консул, 
православният и католишкият епископ, членовете на 
меджлиса, чорбаджиите, протомайсторите, учителите 
и накрай всеки, който пожела, и най-простият, можа да 
влезе и да види къщата и наредбата на новия консул. 
Геров приемаше радостно и приветливо всички. Не 
1 Финансов началник.
2 Главен съдия.	
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остана българин в града, който да не влезе и поздрави 
бившия български учител и настоящ руски консул.

– Чухте ли, господине Найдене, как силно 
гърмяха топовете, много по-силно, отколкото когато 
се откриваше австрийското и френското консулство и 
това показва, че руското консулство стои по-високо от 
тях – уверяваха двама българи Геров. Той се засмя.

Един от последните поздравители бе Георги Цукала.
– Честито консулство, кир Найдене. Желая Ви 

успех в новата висока служба, която, уверен съм. Вие 
ще използувате, за да защитите единството на право-
славната църква в нашия град, каза хитрият грък и 
стисна ръката на Геров като човек, който никога не е 
писал и говорил против него.

Късно вечерта, останал най-после сам, Геров 
седна да си отпочине. Едва тридесет и пет годишен, 
той не се изморяваше бързо, но това, което преживя 
днес, бе толкоз много и така трогателно, че наистина 
имаше нужда от почивка. Как се случи, че същият той, 
който преди седем години бе дошъл в погърчения 
Филипуполис като беден копривщенски даскал, 
никому неизвестен и с нищо незабележителен, който 
трябваше да защищава своето училище, своя език и да 
се оправдава пред гръцкия владика, турския управител 
и първенците, днес е виден, тачен човек; и владиката, 
и управителят, и всички градски първенци дойдоха 
да му се поклонят и да го поздравят. Наистина тези 
почести не бяха лично за него, а за представителя на 
великата славянска държава, но за да стане той именно 
неин представител, това Геров дължеше не на някакъв 
благороден произход – баща му беше черковен псалт 
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в Копривщица, – не и на някакво щастливо стечение 
на обстоятелствата, като политически преврати, 
а единствено на своите способности, на своето 
трудолюбие, качество, присъщо на балканджиите-
средногорци, на твърдостта си в защита на българското 
и славянското дело, на вярата си в бъдещето на 
своя народ. Точно тези качества издигнаха не един 
средногорец от времето на Геров.

Геров не се отдаде дори и в тази паметна за него 
вечер на мисли, които галят самолюбието и водят към 
високомерие, а се залови да проучи още един път 
наставленията, които руският посланик в Цариград А. 
П. Бутенев му връчи на тръгване за Пловдив.

„Запазването на законността във всички Ваши 
действия и осторожната откровеност в отношенията 
Ви към местните турски власти ще отстранят, пишеше 
Бутенев, предубежденията им против Вас... Но 
заедно с това Вие сте длъжни да спазвате особено 
по отношение на нашите едноверци независимост и 
твърдост в действията, както подобава на званието на 
руски представител... Вие трябва да употребите Вашето 
влияние над съотечествениците си, щото колкото 
е възможно да се смекчат резките противоречия, 
възникнали понастоящем между българите и гърците и 
да ги подбуждате към единство. В качеството си на наш 
официален представител в Пловдив Вие ще следите 
само отстрани развитието на българското училище. 
Разбира се, преподавателите му ще продължават да 
се обръщат към Вас за съвети и ръководство. В отно-
шенията си с тях Вие ще отбягвате всеки повод за 
подозрение от страна на турските и гръцки власти. 
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Вие ще трябва при всеки удобен случай да внушавате 
както на тях, така и на всички други българи, че нашето 
правителство както по-рано, така и сега, се отнася с 
живо съчувствие към делото на тяхното просвещение, 
основано на началата на православието и любовта към 
родината...”

Геров не биваше следователно да събужда подо-
зрение у турците и омраза у гърците, а трябваше да 
помирява българите с гъркоманите и да се грижи 
за българското учебно дело, но без да предизвиква 
неприязън у неговите врагове, с други думи, той 
трябваше да бъде добре и с турците, и с гърците, и с 
българите. Трудна бе задачата, която му предстоеше.
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Бой в черкова

Гравюра от Г. Даскалов
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БОЙ В ЧЕРКОВА

След войната станаха промени и в българското 
класно училище в Пловдив. След напускането на 
Геров то не пропадна, както искаха и му предвещаваха 
гъркоманите, а продължи своята работа. Учители бяха 
по-младият брат на Геров Константин и младежът 
клисурец Христо Г. Данов. Сега те и двамата го 
напуснаха – Геров замина да учи в Москва, а Данов, 
който бе издал едно малко календарче за 1856 
година, реши да се залови с книгоиздателска работа. 
За ръководител на училището бе повикан младият 
копривщенски учител Яким Груев.

– Какъв ще бъде новият учител, се питаха 
учениците.

– Да видим какво ново ще внесе в училището. 
То изостана през войната и има нужда от обновяване, 
казваха училищните настоятели братя Гешови и 
другите български общественици.

Новото, което Груев не донесе, а доведе със себе 
си, бяха Нешо поп Брайков, Иван Петров Чорапчиев 
и няколко други негови ученици от Копривщенското 
училище, които го последваха в Пловдив, за да 
продължат образованието си, както преди години бяха 
сторили няколко Герови ученици. После дойдоха по 
няколко и от Панагюрище, Клисура и Карлово, тъй че 
броят им още през първата следвоенна година стигна 
над 70.

Тези младежи донесоха със себе си не само 
българско съзнание, но и любознателността и трудо-
любието на балканджията. В Пловдив те завариха също 
тъй любознателни и будни момчета, синове на влиятелни 
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български семейства, в които гъркоманството не беше 
вече единствената привлекателна сила. Така че новото 
в Пловдивското класно училище след Кримската война 
бе повишеното национално съзнание и самочувствие 
на учениците. Те не бяха вече плахите Герови ученици, 
които, попаднали в погърчения Пловдив, не смееха 
да минат покрай гръцкия гимназион. Не, това бяха 
буйни и смели младежи. Бащите на мнозина от тях 
бяха подписвали изложения против гръцкия владика 
и самите те бяха готови да смажат всеки, който би се 
опитал да попречи на българското просветно дело.

Учителят им Груев не беше роден революционер, 
но бе с будно национално съзнание. В Копривщица, 
покрай училищната си работа той се увличаше и в 
поезията и сам бе изписал една тетрадка с преводни 
и оригинални стихотворения. В Пловдив той стана 
общественик и първостепенен агитатор. По-високото 
образование на младите българи, като д-р Стоян 
Чомаков, Георги Чалъков и други, и участието им в 
обществените борби в града го подтикнаха не само да 
продължи самообразованието си, но и сам да навлезе 
в обществения живот. Докато младите Чалъковци и 
Гешовци като възпитаници на фанариотските училища 
и добри познавачи на турските и гръцките порядки 
умееха да защищават българската кауза в меджлиса и 
пред пашите и владиката, оказа се, че Груев владее най-
добре писмения български език, а също и турски и че 
е превъзходен за изготвяне на изложения, както и за 
агитаторски речи. И това го издигна веднага на първо 
място в църковнонационалната борба. Тази борба 
продължи в Пловдив и областта и след изгонването на 
митрополит Хрисант.
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На негово място Патриаршията, без да пита бъл-
гарите, назначи нов владика – погърчения албанец 
Паисий.

– С уста много маже и глади и се обещава, че не ще 
бъде като Хрисант – така го представи на пловдивските 
българи Павел Герджиков още от Цариград.

Впрочем за пловдивските българи какъв ще бъде 
новият владика бе второстепенен въпрос. За всички, 
дори и в Цариград бе ясно, че той отива и ще стои 
в Пловдив по тяхната воля. А волята и желанието на 
пловдивските българи бе вече не ограничаването на 
владишките злоупотреби, а нещо друго – въвеждането 
на български език в някои от градските черкови.

– Тези черкови, казваха те, са строени от нашите 
бащи, издържат се от нас и затова в тях ние искаме да 
слушаме нашия език.

Това те бяха писали в прошение до Патриаршията 
още преди идването на Паисий, а щом той пристигна 
в града (на Връбница 1858 година), заявиха го и нему, 
като му дадоха да разбере, че в противен случай 
от епархията той няма да получи нито грош. През 
лятната ваканция учителят Груев обходи Враца, 
Плевен, Свищов, Търново, Габрово и Казанлък и 
уговори общи акции против гръцките владици. През 
есента пловдивските българи подновиха искането си 
пред патриаршеския събор, който заседаваше по това 
време в Цариград, като ясно и открито заявиха, че те 
ще изпълнят дълга си към народа, независимо от това, 
какво ще каже Патриаршията и съборът.

В Цариград не бързаха – владишкият събор 
продължи и през 1859 година. Тревожните сведения от 
Пловдив обаче зачестиха. Тогава в Патриаршията, като 
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нямаха доверие у Паисий, повикаха Георги Цукала да 
им докладва точно за всичко. Вместо обикновен доклад 
Цукала написа и отпечата в Цариград цяла брошура 
против българите и я озаглави „Българо-славянската 
банда и нейната триандрия”.

– „Триандрия” на български ще рече трима 
мъже, нещо като триумвирата в древния Рим, за който 
съм ви говорил в час по история – така Яким Груев 
превеждаше и обясняваше през една ноемврийска 
събота-вечер на струпалите се наоколо му ученици 
брошурата на Цукала.

„И тези трима мъже разбунтуваха Пловдив и 
изгониха достойния наш владика Хрисант”, продължи 
да превежда буквално Груев.

– Кои са тези трима мъже, викнаха вкупом 
учениците.

– Първият е Салчо Чомаков. Слушайте какво 
пише Цукала за него: Той е див варварин, по характер 
е горделив и надменен, алчен и ненаситен, студен и 
коравосърдечен, суров и безчовечен, суетен и славо-
любец. За да задоволи ненаситната си жажда и гнусна 
алчност за величие, той е готов да оскверни всичко, 
което е свято.

Вторият бил Георги Стоянов Чалъков. За него 
Цукала пише, че понеже учил само в гръцки училища, 
всички очаквали да остане верен привърженик на 
гърцизма, но той се заблудил по фантастичните идеи 
и станал гонител на гръцкото духовенство. И това той 
правел само от високомерие и желание да блесне пред 
простите българи.

– Вие знаете, ученици, продължи Груев, че 
същият господин Георги Стоянович сега участвува в 
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патриаршеския събор в Цариград като представител и 
защитник на българите, а Цукала пише, че си позволил 
да покаже своето неприязнено отношение към тяхното 
духовенство, за което бил смъмрен от самия патриарх.

Третият бил Павел Куртович. Да видите пък за 
него какви гнусотии пише Цукала.

– Стига! Стига! – викнаха всички. Не искаме да 
слушаме писанията на този серсемин. Дайте да скъсаме 
книгата му.

– А знаете ли кой според Цукала бил създал тази 
българо-славянска банда, продължи Груев. Никой друг, 
освен първият учител на нашето училище господин 
Найден Геров, който сега е руски консул. Слушайте какво 
пише за него: Геров пръв донесе българската зараза в 
града и околните села. Той измисли, че Филипуполис 
не бил гръцки град и трябвало да се нарича Пловдив. 
Още през 1852 година на сватбата на Иван Стоянов 
той пред очите на толкова почтени гръцки граждани се 
осмели да каже, че след 10–15 години българският език 
щял да измести гръцкия в цялата област.

– Много право е казал господин Найден, обадиха 
се двама ученици, но защо ще чакаме десет години, 
още сега да го изхвърлим от черковите.

– Да, момчета, български език ще трябва да се 
въведе поне в една от пловдивските черкови. Само 
така ще се разбере, че тук в този град живеят българи. 
Защото знаете ли, че когато в патриаршеския събор 
Георги Стоянович и другият български представител 
Хаджи Никола Минчов от Търново заговорили за 
искания на българския народ, всички се изсмели и 
казали, че не познават такъв народ.

– Ще ни познаят, извикаха неколцина.
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– Аз предлагам да почнем с черковата Св. Богоро-
дица, още утре да изхвърлим гръцките книги и да изго-
ним гръцките попове.

– Не така. момчета. Ще почнем полека. Най-
напред някой от вас ще прочете апостола на български, 
после ще дойде и другото. Кой иска да го прочете утре?

– Аз, аз, аз – извикаха едногласно всички.
– Тогава ще хвърляме жребие, комуто се падне. 

Жребието се падна на Нешо поп Брайков. И това бе 
добре, защото Нешо като попски син беше чел много 
пъти апостола в копривщенските черкови и знаеше 
богослужебния ред.

На другия ден – то беше неделя 29 ноември 
1958 година – всички български ученици отрано 
отидоха в черковата и зачакаха нетърпеливо момента, 
когато се чете апостола. Най-после минутата настъпи. 
Незабелязан от гъркоманите, Нешо из един път застана 
в средата на храма – апостола се чете там – и зачете 
„четение из посланието...”

– Вън българите! Не искаме варварския им език! 
– се развикаха няколко гъркомани и понеже Нешо 
продължаваше да чете, спуснаха се върху него да го 
изтласкат навън. Другарите на Нешо бяха обаче вече 
при него и борбата почна. Пападопуло, един от най-
фанатичните гъркомани, грабна един свещник, друг 
измъкна пръта, с който гасеха свещите, а Николаки 
Филипов размахваше с бастуна и викаше: „Гърците са 
царували и пак ще царуват, българите им са били роби 
и пак ще им робуват!”

Българските ученици не очакваха подобна реакция, 
не се бяха подготвили и затова не можаха да устоят на 
многобройните гъркомани, макар че не оставиха неот-
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върнат нито един удар. Яката подвързия на Нешовата 
христоматия, в която той за предпазване бе сложил лист с 
текста на апостола, се стоваряше по гъркоманските глави 
с всичка сила, докато се разкъса на парчета.

На другия ден – 30 ноември, празника на Св. 
Андрей – щеше да има пак черковна служба и четене 
на апостол. Нещо трябваше да довърши това, което 
предния ден бе само започнал. Сега вече българските 
ученици се подготвиха. На помощ те повикаха 
и мнозина занаятчийски калфи и чираци, техни 
приятели. Всички заеха съответни стратегически 
места в черковата. В момента, когато Нешо отново 
застана в средата, той веднага бе заобиколен от кордон 
снажни момци, чиито очи гледаха заканително към 
гъркоманите. Гъркоманите също не бяха малочислени 
и макар че след вчерашната случка бяха заявили на 
владиката, че кръв ще леят, ако той допусне да се 
чете на български в черковата, пред суровия поглед 
на Нешовите телохранители запазиха спокойствие и 
с голямо отвращение изслушаха не само апостола на 
български, но и няколко песнопения.

Първата победа бе спечелена, и то не само в 
Пловдив, но и в Цариград. По настояване на българските 
първенци и на руското посолство пред Патриаршията 
бяха направени постъпки и от Високата порта. Като 
видя, че има опасност от усложняване на положението 
в цялата епархия, Патриаршията реши да направи 
малка отстъпка – писа на владиката, че разрешава да 
се чете и пее на български в две пловдивски черкови (в 
Св. Богородица и в съседната Св. Димитър), но само на 
лявата, т. е. второстепенната певница.
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Гъркоманите не бяха доволни от това решение 
на спора и решиха да се противопоставят. Те даже 
намислиха да осуетят и разгласяването му, което бе 
определено да стане на 20 декември в черковата Св. 
Богородица. Отначало те мислеха да постигнат това с 
бойкот, като никой от тях не отиде в черковата, но после 
решиха да я запълнят масово и да дадат решителен 
отпор със сила. И понеже не разчитаха само на своите 
хора в града, повикаха от Станимака и околните гръцки 
села разни безделници, като известните станимаклии 
Стефанос Георгиу и Ламбо Ставру, които за чаша 
ракия бяха готови да се бият с всеки.

Българите усетиха намеренията на гъркоманите 
н също се подготвиха. Те бяха уведомили по-важните 
български общини в епархията за станалото на 29 и 30 
ноември и бяха Поискали да ги подкрепят с протести. 
Да викат младежи от околните села те нямаха нужда, 
защото пловдивските бяха достатъчни да се справят с 
гъркоманите.

На определения ден те отрано запълниха черко-
вата, като пак заеха стратегически позиции на разни 
места. Гъркоманите още в началото на службата поч-
наха да нахалничат и да заплашват българите. Един 
от най-смелите – Ставрициоглу, току се кълчеше и 
навеждаше, за да видят българите камата, която бе 
препасал под сакото си. На отиване в черковата бе 
пийнал за кураж. „Защото отивам да се бия”, се бе 
похвалил той на бръснаря си.

По средата на службата дяконът се качи на амвона 
да прочете патриаршеското писмо за решението. 
То се прочете на гръцки и български и българските 
ученици веднага запяха предварително приготвена 
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благодарствена песен за султана. В същия момент 
някой от гъркоманите извика силно „Удряйте!” и те 
мигновено се нахвърлиха върху българите.

„И аз, пише един очевидец, не виждах вече друго 
освен ръце, които биеха, крака, които ритаха, юмруци, 
които се стоварваха, гдето сварят, свещи, които се 
използуваха като тояги, и свещници, които се въртеха 
като сопи. Аз не чувах друго, освен шътня, попръжня 
и тропот, писъци, охкания и олелия. Свит в един трон 
и закрилян от своята младост, аз гледах тази човешка 
маса да се тласка и блъска, да се муши и бори, да се 
мачка и разкървавя. Навалицата бе страшна – жени, 
деца, старци се мъчеха да се измъкнат от този молитвен 
дом, превърнал се в арена на най-свирепа борба.” 
Борбата се пренесе на двора и на улицата. „Гърците 
– продължава същият очевидец (Ив. Ев. Гешов), – 
които бяха изпратени да дадат последно сражение за 
черковата, бяха пострадали страшно от безпардонната 
ревност на нашите юнаци. Всички изпобягаха и се 
изпокриха.” Само смелият Ставрициоглу не успя да 
избяга, затова го изнесли българите на черга, „за да не 
умре вътре”. Три месеца лежал той болен и след това 
се изселил в Гърция.

Победата на пловдивските българи бе пълна. 
Те не само завзеха черковата Св. Богородица, но 
дадоха пример и на други села и градове из областта. 
Изгонването на гръцките попове от черковите почна 
да се прилага навред из епархията.

По същото време църковната борба навлезе 
в решителната си фаза и в Цариград. На 3 април 
1860 година Иларион Макариополски, подкрепен от 
цариградските българи, отхвърли патриаршеската власт 
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над българския народ и го провъзгласи за свободен 
и независим в църковно отношение. Пловдивските 
българи първи го поздравиха за смелата му постъпка 
и забраниха на своя владика всякакво сношение с 
Патриаршията. Паисий се двоумеше какво да прави и 
реши да изчака как ще се развият събитията в Цариград. 
Българите обаче го заставиха да последва примера 
на Иларион Макариополски. На 15 април следната 
година и той отхвърли патриаршеската власт над 
пловдивската епархия. Затова и него сполетя участта 
на Иларион – веднага бе изпратен на заточение, и то 
по един твърде брутален начин. Заптиетата просто го 
извлякоха от митрополията, качиха го на една талига и 
през Пазарджик – Самоков го откараха в Света гора. С 
това Патриаршията и турското правителство целеха да 
сплашат пловдивските българи – Патриаршията, за да 
ги накара отново да се върнат към нея, а правителството, 
за да ги подмами към някоя друга стъпка, например да 
приемат католицизма. Беше обаче късно. Пловдивските 
българи не се уплашиха. За ръководене на църковните 
дела те си избраха епархийско настоятелство (Пейо 
Кюркчията, Станчо Иванов, Павел Куртович, Цоко 
Каблешков, Стефан Гаджов. Никола Чалъков и Георги 
Чалъков), което се настани в Рилския метох – гърците 
още държеха митрополията – и пое управлението на 
епархията. За свой постоянен представител и Цариград 
изпратиха д-р Стоян Чомаков, който стоя там цели 
десет години, защото както е известно, решението 
на църковния спор се протака чак до 1870 година. 
Български владика (Панарет) дойде в Пловдив едва през 
1872 година и пое от настоятелството църковните дела.
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Учителската фабрика 
на Йоаким Груев

Йоаким Груев
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УЧИТЕЛСКАТА ФАБРИКА НА ГРУЕВ

Сега да отидем отново в Груевото училище. Така 
поради голямата известност на Груев бе почнало да се 
нарича Пловдивското класно училище.

За да се отиде в него, трябваше да се влезе в една 
задънена улица и да се пресече един дълъг и тесен 
двор, в дъното на който бе училищната сграда – един 
сутерен с коридор по средата и няколко стаи отстрани 
и отгоре един етаж с доста широк салон и по две стаи 
отпред и отзад. Салонът служеше за класна стая на 
подготвителния клас, а двете задни стаи за редовните 
класове. Едната от предните стаи беше канцеларията, а 
в другата живееше учителят Груев.

„Изтръпвахме, си припомня един ученик от 
подготвителния клас, когато сутрин Груев излезеше от 
стаята си и наметнат с кюрка, минеше покрай нашите 
чинове. Живите му и подвижни очи моментално 
забелязваха кой с какво се занимава. Той ни казваше 
кой урок да четем и след това влизаше при големите 
ученици, за да им предава дълбоки науки.”

Науките на Груев не бяха твърде дълбоки. Той 
бе учил при Найден Геров в Копривщица, когото 
бе и заместил като учител и преди това в гръцкото 
класно училище в Пловдив. За да следи от затънтената 
Копривщица какво става по широкия свят, Груев се бе 
абонирал освен за българския „Цариградски вестник” 
и за няколко чужди вестници – „Српска новина”, „ 
Journal de Constantinople” и „Такви векаи”. Oт тях той 
учеше и чужди езици – сръбски, френски и турски, и 
се упражняваше в преводи – превел бе повестта „Райна 
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княгиня” от Ал. Велтман, която бе и напечатал (1852). 
Изобщо той знаеше по малко от много неща.

В Пловдив Груев попадна между мъже с универ-
ситетско образование като Стоян Чомаков, Атанас 
Чалъков, Александър Вълкович и гръцките учители, 
конто по улиците и кафенетата се разговаряха свобод-
но на френски, докато тон едва успяваше да натъкми 
по едно неправилно изречение. Туй нещо обаче не го 
отчая, а напротив подтикна го да навакса със самообра-
зование това, което му липсваше.

Груев имаше слабостта да мисли, че всичко, 
което бе научил, трябваше да го преподава и на учени-
ците си. Както той не искаше да остане по-назад от 
образованите българи и гърци, така и българското 
училище не трябваше, според него, да стои по-долу от 
гръцкото.

– Щом там се преподават риторика, логика, 
психология и разни други висши науки, защо да 
ги не преподавам и аз в нашето училище, нима ние 
сме недостойни за тях – си казваше той и веднага се 
залавяше да преподава всяка наука, за която намираше 
учебно пособие.

Това, разбира се, бе неправилно – програмата се 
претрупваше и далеч не бе по силите на учениците, 
чиято подготовка и без това бе различна и недостатъчна. 
Преподаването на толкова различни предмети от един 
учител не можеше да бъде нито методично, нито 
успешно.

„Понякога по време на преподаването се случваше 
Груев да забрави нещо от урока и тогава той отиваше в 
стаята си да направи справка, а учениците с присъщата 
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им досетливост в такива случаи казваха „бай Груев 
отива да търси „лантано”.1

Груев обаче не се спираше пред нищо – той 
искаше учениците му не само да знаят много, но и да 
почувствуват, че са в българско училище и че то стои 
по-високо от гръцкото, и затова например уроците по 
българска история завършваха обикновено с изпяване 
на популярната по онова време песен:

Поискал гордий Никифор
В света да се прослави.
Той с тежка войска стъпил
В прочута България.
Колил, пленил, деца робил
И секъл женуря.
Беснеел безумно Никифор,
Стигнал е до Преслава,
Пленил Каранови царски двори,
На мир той не престава.
Реши ся вече цар Каран
С враг си да се бие,
Разхожда се из свои мил стан,
На войници говори:
– Дружина верна сговорна,
Земята ми враг уплени,
Усили ни злини безмерни,
Изби ни жени и деца,
Но врат юнак не ще превий
Глава да преклони в ярем
Стегнете се юнашки, вий.
Наука врагу да дадем.
Опнете си стрели,
Коли, сечи, отечество да се освободи.
............................................................

1 Гръцкият глагол „лантано“ значи забравям.
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Груев, както вече казахме, владееше писмено 
български език по-добре от всички други в Пловдив и го 
преподаваше старателно в училището. През 1858 година 
той написа и една „Основа на българска граматика”. В нея, 
както и в другите негови учебници, учебният материал 
е даден съкратено с доста сполуч-ливи дефиниции и е 
изяснен с добри примери. Тези й качества я наложиха 
във всички училища в Тракия и другаде. До 1869 година 
тя бе преиздадена пет пъти. Още по-голям бе успехът на 
читанката на Груев „Пръви знания за деца”. Лошото в 
тези, както и в другите учебници на Груев бе тежкият и 
сложен правопис, който той възприе от Найден Геров и 
упорито защитаваше.

От чуждите езици в Пловдивското училище се 
учеше на първо място гръцки. Той бе въведен по искане 
на митрополит Хрисант, който като не можа да закрие 
училището, постара се да наложи в програмата му 
поне гръцки език. Против него не бяха и българските 
първенци. Те го знаеха, считаха го за необходим за 
търговията и искаха и децата им да го учат.

– Вместо да го учат неправилно на улицата, нека 
по-добре да им се преподава в училището, както му е 
редът, казваха те и бяха настанили за учител по него 
гръцкия дякон Григорий Гога.

Така бе до края на Кримската война. Когато обаче за 
почна борбата против владиката Хрисант, положението 
на гръцки език в училището стана деликатно. Учениците 
отказваха да го учат. Напразно Груев се стараеше да ги 
убеди в нуждата от изучаването му.

– По цяла Европа младежите в гимназиите, казва-
ше той, го изучават. А учените мъже, когато им е необ-
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ходимо име за някакво ново понятие, вземат го от 
гръцкия език.

На това един ученик му възрази.
– Ние, бае Груев, следваме твоя пример – виждаме, 

че ти, ако и да знаеш гръцки, за преподаване на уроците 
четеш френски н руски книги.

В спора се намесиха и училищните настоятели. 
Учителят пък Гога бе отстранен и на мястото му по 
настояване на братя Гешови бе повикан от Карлово 
прочутият елинист Райно Попович. Нещастният старец, 
вместо да закрепи своя любим предмет, го дискредитира 
още повече. Изнемощял от годините си и от мизерия, 
той не можеше да отива и до училището, а викаше 
учениците в своята стая. Седнал в един ъгъл на широкия 
миндер, заобиколен от речници и други книги, той им 
четеше и тълкуваше Езоповите басни и от време на 
време им даваше по някое правило от граматиката.

– Ние, си спомня един от учениците му, сядахме 
също като него по миндера и на възглавници по пода 
и се стараехме да записваме, каквото ни казваше, но 
вниманието ни бе насочено повече към многобройните 
кръпки на потурите му и към двата големи оръфани 
речници, до които той никога не ни позволи да се 
докоснем. Най-интересното от уроците на дядо Райно 
беше, когато той по наша молба ни попяваше някоя 
песен. Личеше, че някога е бил добър певец.

Не по-щастливо бе положението на турски 
език. Той се преподаваше по това време не само в 
Пловдивското, но и в други български училища. Недо-
пустимо бе официалният държавен език да липсва в 
програмата на училищата, пък бе и необходим – нала-
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гаше се да се пишат арзухали до разните държавни 
учреждения, да се четат официални съобщения и други 
книжа. Българите не забравяха и политическата страна 
на преподаването му. На годишните изпити, на които 
присъствуваха обикновено и представители на турската 
държавна власт, трябваше да се покаже, че в българското 
училище се учи и турски език и че българските учени-
ци го научават. Едно „аферим, даскал ефенди”, казано 
след изпита от присъствуващия представител на властта 
за българския учител и училищни настоятели, беше 
по-важно от целия годишен отчет, защото гаранти-
раше спокойно развитие на училището през следната 
година.

Това „аферим” се казваше най-често за издекла-
мирване на няколко заучени наизуст фрази, защото 
учениците обикновено не обичаха турски език и не 
го учеха старателно, а нямаше и добри учители. В 
Пловдивското училище го преподаваше отначало сам 
Груев. Той го владееше добре и устно, и писмено и 
макар че влагаше и старание, преподаването му не 
беше твърде успешно, едно, защото отначало му 
липсваше опит, и друго – нямаше учебници, каквито 
по-късно издаде сам той. В горните класове учениците 
бяха заставяни от преподавателя турчин да четат разни 
книги като фетвата и нишата, изпълнени със сложни 
юридически и други термини, конто учениците зазуб-
ряха, без да ги разбират.

На годишните изпити хитрият Груев не се задо-
воляваше с това учениците да издекламират и запишат 
отделни заучени текстове, а ги научаваше да пеят и 
съставената от него турска песен за султана:
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Нашири нур, шяхи джихан,
 Абдул Азис султан
 Халяфет тахтъна гечди,
 Дихим шереф булду.1

Учениците я пееха без, разбира се, да влагат 
каквото и да било чувство, но затова пък велегласно, по 
младежки. Мютесарифът, ходжите, моллите и другите 
ефендиета я слушаха, гладеха бради и току викаха:

– Аферим, машалах, Яким ефенди!
А Груев се радваше, защото не бе враг на похвалите 

особено, когато те идваха от представителите на властта.
Груев бе майстор и в писането на арзухали2. По-

опитните ученици виждаха това и се стараеха да му 
подражават. Той обаче, вместо да обучава тях как да 
пишат арзухали, предпочиташе сам да пише такива на 
селяните, които се трупаха в стаята му и го награждаваха 
с разни подаръци. След като Груев напусна училището, 
преподаването на турски съвсем западна. Преподаваше 
го един прост ходжа, който вместо уроци разказваше 
на учениците смешки.

В Пловдивското класно училище се преподаваше и 
френски език. Дълги години бе го преподавал Димитър 
Славчев, парижки възпитаник, който преди това под 
името Славиди бе учител в гръцкия гимназион. След 
като бе почнала борбата против Хрисант, той се бе 
отказал от гърцизма и бе минал в българското училище. 
За да бъде добър учител, му пречеше прекалената страст 
към пиенето. Все пак френски език в Пловдивското 
1 Носителят на светлина, господарят на света,
  Султанът Абдул Азис зае халифския трон
  и короната удостои с чест.
2 Молби, заявления.



182

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

училище се изучаваше сравнително добре. Учителят 
Спас Зафиров, който по-късно замести Славчев, издаде 
и един добър учебник, нагоден по модната по онова 
време Олендорфова метода. А за Богдан Горанов Иван 
Вазов, който през годините 1866–1868 също бе ученик 
в Пловдивското училище, си спомня: „С какво увлечение 
ни четеше Ламартиновите Meditdtiones и песните на Беранже, 
ходейки бързо назад-напред из класа, със светнал поглед, с паднали 
кичури от черна коса на челото! В захласа си той забравяше 
тогава нас и четеше за собствено удоволствие.”

От природните науки с особен интерес се изучаваше 
физиката. Нея за първи път бе почнал да преподава в 
България Найден Геров, първо в Копривщица, после в 
Пловдив. Груев като негов ученик и приемник продължи 
традицията, но нямаше познанията и умението да я 
преподава занимателно и успешно както Геров. Затова 
учениците му по едно време, като разбраха, че в откритото 
през 1861 година в града протестантско мисионерско 
училище този предмет, както и химията се преподават 
нагледно с апарати, донесени от Америка, почнаха да 
напускат часовете на Груев и отиваха в протестантското 
училище. Груев не се стресна от това, а дори почна и 
сам да посещава протестантското училище и събрания. 
От протестантските мисионери той научи не само как 
се преподава физика и химия, но и това че през пости 
могло да се яде блажно. Последното той почна по едно 
време да допуска и в училищния пансион, с което даде 
повод за не малко приказки и клюки, че бил станал 
протестантин, безбожник и други подобни.

Пловдивското класно училище се наричаше и 
пансион, защото в него, освен Груев, живееха в долния 
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етаж и десетина външни ученици. Груев трябваше да 
се грижи и за тях, но поради прекомерната си заетост 
с обществена и книжовна работа не му оставаше време 
да ги контролира и те живееха на свобода.

Когато бе в стаята си, Груев или пишеше нещо 
или пък разговаряше с посетители. Такива имаше 
всеки ден. Не без основание стаята му бе наричана от 
гъркоманите „български клуб”. Нямаше обществен 
въпрос, който да не се разискваше там.

По онова време разговорите без кафе и чибук 
не бяха сладки и резултатни и затова учениците-
пансионери имаха между другото и задължението да 
внасят кафе и огън в Груевата стая, когато там имаше 
важни гости. Случваше се, че мухабетите и разискванията 
в българския клуб понякога се продължаваха и по време, 
когато Груев трябваше да влиза в клас, но той не държеше 
твърде много за точността. Учениците пък, и външните, 
и пансионерите, също не се тревожеха от удължените 
заседания в клуба и се гонеха по коридора и из двора. 
Врявата им стигаше чак до чаршията, особено когато 
през двора минеше някоя котка или куче. „Едва тогава, 
пише един от Груевите пансионери, Груев излизаше 
от стаята и който от нас учениците се изпречеше пред 
очите му, изяждаше по два-три печени плесника.” Боят 
като изпитано педагогическо средство бе в широка 
употреба в Пловдивското класно училище.

Такъв бе Груев като учител, такова бе и учили-
щето му – с много слабости и дефекти, но с висок 
дух и богати плодове. „Милият еклектизъм, който 
господствуваше в училищната програма на Груев, пише 
Ив. Ев. Гешов, развиваше у учениците любопитство 
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и глад, за разнообразни знания. И аз съм уверен, че 
преподаваните ни от Груев уроци по статистика 
засилиха у мене обичта към фактите и цифрите.”

Затова Пловдивското класно училище напред-
ваше. Името му бе известно и учениците му се увели-
чаваха. Подготвителният клас още на втората година 
след идването на Груев се удвои, увеличиха се и другите 
класове, назначени бяха и нови учители. Училищните 
настоятели (братя Гешови и други) намираха пари и 
за заплати, и за всичко, което беше необходимо. През 
1860 година свършиха първите ученици и веднага се 
пръснаха като учители по разни места – Нестор Марков 
отиде в Хасково, Иван Чорапчиев – в Русе, Никола 
Драганов – в Берковица, Захари Бояджиев - в Сопот, 
Станю Митев – в Одрин, други като Стоян Костов и 
Никола Еничерев отидоха в Прилеп и Битоля.

Името на Пловдив като ръководещ град в църковната 
борба бе вече широко известно. Сега към това се прибави 
и славата на класното му училище, гдето се подготвяха 
добри учители. Много общини се обръщаха с молба към 
пловдивските българи да им изпратят учители и сами 
изпращаха млади момчета да се подготвят в Пловдив за 
учители. Не случайно почна да се говори за „Груевата 
фабрика за учители” и „пловдивската даскалоливница”.

Заслуга, голяма заслуга имат пловдивските пър-
венци за просветата и образованието. В момента, 
когато българският народ имаше най-голяма нужда 
от учители и просветени общественици, те устроиха 
в Пловдив класно училище, което подготви десетки 
учители и просветени обществени дейци.
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На гости в Дермендере

Фабриката на Гюмющгердан
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НА ГОСТИ В ДЕРМЕНДЕРЕ

През горещите юлски и августовски дни, 
когато в Пловдив става много задушно, Михалаки 
Гюмюшгердан прекарваше повечето време в чиф-
лика си в Дермендере, защото там под сенчестите 
дървета край реката е прохладно и приятно. Освен 
Гюмюшгердановия чифлик в това хубаво и богато село, 
което днес заслужено носи името Първенец, по онова 
време имаше и други чифлици с хубави лозя и с овощни  
и зеленчукови градини. По-рано те бяха принадлежали 
на турските пловдивски бейове, но от началото на ХІХ 
век, когато почна упадъкът на Турция, повечето от тях 
бяха ги закупили пловдивските чорбаджии, българи и 
гъркомани, и сега те, както по-рано турските бейове, 
седеха на сянка в градините, пиеха ракия и кафе, а 
бедните селяни работеха на нивите им.

Най-голям и най-добре бе обзаведен чифликът на 
Гюмюшгердан. Освен фабриката и разните стопански 
постройки той си бе изградил и голяма вила.

През един юлски неделен ден на 1861 година кир 
Михалаки се разговаряше на сянка в градината си с двама 
гости. Единият бе гръцкият консул в Пловдив Каникири, 
а другият познатият ни учител Георгиос Цукала. Те и 
двамата през горещите летни месеци рядко пропускаха 
неделен ден и празник да не посетят прохладната градина 
на своя богат приятел. Във вилата на Михалаки имаше 
даже две стаи, определени за тях, гдето те прекарваха 
понякога по цяла седмица и дори месец.

Пред вилата между два големи чинара бяха 
поставени маса и столове, но събеседниците предпо-
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читаха да седят по турски на черга, постлана на тревата. 
Пред тях бяха наредени шише с ракия, чинии с мезета 
и наргилета. Вилата на Гюмюшгердан бе обзаведена с 
мебели и други принадлежности, донесени от Виена, 
но когато беше в компания с близки приятели, той 
предпочиташе ориенталската обстановка.

– Аз Ви казвам, приятели мои, че положението в 
града става все по-опасно. Тези твърдоглави българи 
миналата година заграбиха черковата Св. Богородица, 
тази пролет се отметнаха и от светата Патриаршия, 
а сега току се събират в тяхното проклето сколйо и 
замислят нови злодеяния – говореше разпалено Цукала.

– Чувам, че искали и черковите Св. Параскева и 
Св. Кирияки, но ще почакат, каза кир Михалаки.

– Как няма да замислят – продължи Цукала, – когато 
даскал Яким не мирясва, току митка насам-нататък. В 
стаята му все хора от селата се навъртат. Казват, че им 
пишел арзухали, аз обаче научих какво прави – учи ги 
как да гонят нашите свещеници. Тази българска зараза 
я пося преди войната Найден Геров, а сега даскал Яким 
я разнася по цялата епархия.

– Не ми споменавай, кир Георгиос, за Геров, 
че ми става лошо само като чуя името му, намеси се 
Каникири. Аз не мога да разбера за кого стои той във 
Филипуполис, колко руски поданици има в града и 
областта и кого ще защитава и покровителствува.

– Затова пък чухте ли, че ходил миналия месец в 
Перущица да увещава селяните да се записват за руски 
поданици, носил руско знаме и ги карал да го целуват, 
допълни всезнающият Цукала.

– Единствената му работа – продължи Каникири – 
е да разнася славянската пропаганда в града и областта. 
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Казвах го това и на управителя Азис паша и веднаж, и два 
пъти, но той не смее нищо да направи. Българите разбрали, 
че положението му не е много сигурно и го заплашват, 
че ще пишат против него, а той трепери за мястото си. 
Ще трябва да се обърнем направо към министерството 
в Константинуполис. Там трябва най-сетне да разберат 
каква напаст готви този човек за държавата.

– Ха, ето че пристигат най-после и нашите скъпи 
гости, каза кир Михалаки и се отправи към вратата на 
градината, гдето бяха спрели два файтона.

– Заповядайте, заповядайте, господа, отдавна ви 
чакаме. От файтоните слязоха френският консул в 
Пловдив Шарл Шампоазо и английският Чарлс Блънт, 
и двамата със съпругите си.

– Браво, браво, кир Михалаки, Вие сте имали хубаво 
имение, че то тук прилича като у нас в Англия, каза Блънт.

– А пък и колко цветя имате и какви красиви, 
допълни госпожа Блънт.

– Дори и трапезата се приготовлява, каза госпожа 
Шампоазо, като погледна към беседката, гдето една 
слугиня нареждаше чинии.

– Да, почтени господа, всичко е готово, ние ви 
чакаме отдавна и тук с кир Михалаки на сянка под 
дърветата пием ракия по нашенски, каза Цукала.

От къщата излязоха госпожа Гюмюшгердан и 
госпожа Каникири и почнаха на свой ред да поздравяват 
гостите и да ги канят да заемат места на трапезата.

Обедът започна. Освен за семейството и много-
бройната прислуга на Михалаки Гюмюшгердан в 
чифлика му се готвеше и за работниците от фабриката 
му. Затова в неговите изби винаги имаше големи 
запаси от всякакви продукти – фасул, зеле, картофи и 
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зеленчуци за работниците и прислугата, а за семейст-
вото на кир Михалаки и за гости като днешните – 
най-фини деликатоси и редки плодове и напитки, 
донесени от всички далечни краища, догдето стигаха 
търговските връзки на фирмата Гюмюшгердан.

В чест на високите гости в приготовляването на 
обеда бе взела участие и сама госпожа Гюмюшгердан 
и това не остана неотбелязано.

– Поздравявам Ви за вкусната супа, каза госпожа 
Шампоазо.

Блънт се възхищаваше от вкусната пъстърва.
– Риба аз имам и в рибарника, ще го видите, но 

тази ми я донесоха мои хора горе от балкана. Тя се въди 
в най-студените води и затова е тъй вкусна, обясняваше 
кир Михалаки.

Гюмюшгердан имаше наистина навсякъде свои 
хора, които му уреждаха работите и му донасяха и 
занасяха всичко, което му бе необходимо – и стоките, и 
сведения. Той умееше да организира – в това се криеше 
успехът на предприятията му, и да експлоатира – от 
това се стичаха богатствата му.

Обедът свърши. Пи се вино само местно 
производство от лозята на домакина. В кир Михала-
киевите изби имаше всевъзможни вина и ракии – и 
френски, и рейнски, и какви ли не – с тях той обаче 
черпеше местните си гости – владиката, управителя, 
бейовете, а на чужденците, каквито бяха днешните, 
предлагаше само местни вина, за да видят какви вина 
се произвеждат в неговата изба. А те съвсем не бяха 
лоши. Жените отидоха да се запознаят с градината и 
цветята, а мъжете се оттеглиха на сянка под дърветата 
и подеха отново политиката.
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– Аз, господа, започна важно Шампоазо, съм Ви 
казвал и друг път, че целият Източен въпрос е работа 
на русите. Той се яви, откакто те почнаха да се бъркат 
в работите на Турция. Кризата през 1853 година не 
предизвика ли я цар Николай. Ако не бе си прострял 
ръката чак до Светите места, нямаше да се дойде до 
война. Но сега, макар че видяха как ние бием, пак 
не мирясват. Пуснали са отново свои агенти из цяла 
Турция. Сигурно сте чули и Вие за двамата руски 
офицери Алексич и Левашев, които минала и през 
Пловдив, как са агитирали между българите.

– Ех, ако бяха само те, намеси се Каникири, както 
и да е, минали и заминали. Но не виждате ли как русите 
системно работят, за да разпространят и затвърдят 
своето културно и стопанско влияние по целия 
Балкански полуостров. На черковите изпращат икони, 
на училищата книги и не само ги изпращач, но и сами 
идват да ги разнасят. И мислите ли, че зад тия набожни 
иконопродавци не се крият тайни агенти и шпиони. 
Такива са и всички руски възпитаници, учители, 
калугери и не знам какви – те станаха много – в Одеса и 
семинария, и гимназии са пълни с българи, черногорци 
и сърби. И всички са бъдещи руски агенти. Помислете 
само какво направи Найден Геров във Филипуполис и 
знайте, че другите няма да останат по-долу от него.

– Да, да, почтени господа консули, намеси се 
Цукала, точно така е. Аз съм тук от 25 години и знам 
как българите, все прости орачи и овчари, навред си 
живееха мирно и спокойно под закрилата на светата 
Константинопулска патриаршия, но щом като този 
Найден донесе славянската зараза, почнаха и всички 
тези разправии.
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– И нека завърша думата си, прекъсна го Каникири, 
аз мисля, че ние трябва да вземем решителни мерки 
да се прекрати разпространението на славянската 
зараза в тази област, гдето сме поставени от своите 
правителства, и затова предлагам да излезем с общо 
изложение до правителството на негово величество 
султана против Геров.

– Господа, намеси се Блънт, че аз не съм приятел 
на русите, в това няма нужда да Ви убеждавам, но на 
нещата ние трябва да гледаме реалистично. Каквото 
и да мислим, Русия е голяма държава и е съседка на 
Турция. Високата порта не може да не се съобразява с 
това. Па не забравяйте, че освен нашите страни има и 
Австро-Унгария и че тя е също съседка на Турция. Ами 
ако през войната тя бе минала на страната на Русия, 
мислите ли, че победата ни би била така сигурна. А 
не мислите ли, че е изключено утре Франц Йосиф 
и Александър да се споразумеят за една подялба на 
Европейска Турция. Не виждате ли, че апетитите и на 
Хабсбургите се насочват все повече към Балканите. И 
аз съм за борба против руското проникване в Турция, 
за мене и без доказателство всеки руски възпитаник 
е руски шпионин, но борбата трябва да се подеме и 
да се води по-нашироко и по-умело. Само с едно 
изложение против Геров – аз бих го подписал с две 
ръце – и с евентуалното му отстраняване от нашия град 
работата няма да се свърши. Ние трябва да парираме 
руското проникване и влияние по всички пътища. 
Първо трябва да му противопоставим нашето влияние: 
ако руските агенти откриват училища и ние трябва да 
открием училища, ако те дават стипендии на младежи 
да учат в Русия, и ние трябва да правим същото, ако 
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те подпомагат развитието на книжнината у българите, 
защо и ние да го не правим. И да Ви призная, господа, 
тук ни изпревариха не само руските азиатци, но и 
далечните американци. Докато ние от Англия се 
наканим, те откриха колеж в Константинуполис и 
помнете ми думата: от този колеж в бъдеще ще излизат 
ръководителите на балканските народи. Освен това 
изпратиха мисионери и във Филипопол, и в Стара 
Загора, и в София. И добре направиха. Тези хора 
работят за нашата кауза и аз ги подкрепям напълно.

– Те обаче са проповедници на една религия, 
чужда за народите в Турция, се опита да възрази 
Каникири.

– Моля, моля, господа, не ме прекъсвайте. 
Това, което казах, още не е достатъчно. Ние трябва 
да парираме и австрийското влияние. Това пък ще 
постигнем, като сочим всеки ден на турците колко 
опасна е за тях Австро-Унгария, която чака само 
момент да заграби нещо. Това трябва да стане ясно 
не само в Константинопол – там впрочем има умни 
глави, които виждат всичко, – но наша задача е и тук на 
място да убедим всеки турчин и въобще ориенталец, че 
единствени безкористни приятели на Турция сме само 
ние от Запада, защото нямаме никакви териториални 
претенции към нея, както русите и австрийците.

– Да, драги приятелю, напълно съм съгласен с 
Вас и Ви поздравлявам за обоснованото изложение 
– отговори Шампоазо. Всичко това ние трябва да 
направим. Но аз ще кажа, че ако вие англичаните 
чакахте да почнат американците, ние започнахме по-
рано. Нашите мисионери, както знаете, работят отдавна 
в Константинопол и в Одрин, и в Битоля, па и тук във 
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Филипуполис. Правителството на негово величество 
султана също няма нищо против да се разпространява 
католишката вяра и френският език между българите и ни 
подкрепя. Намериха се разумни българи, които разбраха, 
че единственият път да се сдобият с независима йерархия 
е да се върнат към светата католишка църква, съставиха 
комитет, намериха и лице за свещеноначалник, което с 
наша помощ бе изпратено в Рим при светия отец папата. 
А какво стана, всички знаете. Той се върна ръкоположен, 
султанът го снабди и с берат, а един прекрасен ден руското 
посолство го отвлече и го запрати някъде из Русия. И 
това ми било дипломатическо представителство, отвлича 
хората от улицата, същински хайдуци.

Пък и аз тук във Филипопол не се ли опитах да 
посоча единствения спасителен път на българите и 
на митрополит Паисий. Азис паша ми се обади, че 
имало заповед за заточаването на владиката. Преди да 
го откарат, аз отидох при него и дълго го уговарях да 
подпише уния с нашите и заповедта за заточение щеше 
веднага да бъде отменена. Но кой те слуша, българите 
знаят само това, на което са ги научили руските агенти, 
а и Паисий излезе корав арнаутин.

– Извинете, почитаеми господа, но Вие забравяте, 
че православието е връзката, която обединява всички 
християни в пределите на империята на негово вели-
чество султана и тази връзка за благото на самата импе-
рия не бива да се разкъсва и нарушава, се опита да 
възрази отново Цукала.

– Моля, моля, господа дипломати, я оставете за 
малко политиката и елате да видите новите машини, 
каза кир Михалаки, който се бе отделил малко настрана 
и приказваше с един от своите хора.
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Фабриката на Гюмюшгердан бе в съседния двор 
между градината и пътя за село Сотир. Нейната каменна 
сграда стои и днес.

– Тук на това място, почна кир Михалаки, още 
баща ми Атанас беше построил малка работилница за 
предене на вълна, но аз и покойният ми брат Димитър, 
като видяхме, че работата върви добре, през 1847 
година издигнахме тази сграда, докарахме предачни и 
тъкачни станове от Австрия и работата тръгна още от 
началото много добре. През войната правителството 
ми възложи доставка на по-големи количества плат 
за армията и работата се усили още повече, тогава 
разширихме още един път сградата.

– Ето тъкачните станове, посочи кир Михалаки, 
след като гостите влязоха в едно от помещенията 
на сградата – четиринайсет са, съжалявам, че днес 
е празник, иначе щяхте да видите как леко работят. 
Впрочем, майсторе, ти можеш да завъртиш един 
ръчно, за да видят господата, обърна се Михалаки към 
придружаващия го техник.

– А колко са работниците? – запита Блънт.
– Всички без управителя, надзирателя и сче-

товодителя са 57. Двайсетина от тях работят в дарак-
чийницата и бояджийницата и трима в тепавицата, а 
всички други са на предачните и тъкачни станове. И 
да видите как сръчно пипат. Аз ги подбирам все от 
места, гдето се работи гайган на чаркове. Сега имам от 
Пирдоп 16 души. Нали бяха толкова, майсторе, обърна 
се Михалаки към техника, който обясняваше на гостите 
как работи совалката на тъкачния стан.

– А какви са надниците? запита Шампоазо.
– Месечната заплата у мене е от 60 до 80 гроша. 
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Само на първия майстор Андониос Германоса – така 
го наричахме, – който инсталира машините и научи 
работниците как да работят с тях, плащах по 2640 гроша 
на година. Но халал да му са парите, работи човекът 
четири години, научи работниците, пък и машините 
гледаше добре. При това забележете, аз не оставям 
моите работници да си харчат парите по кръчмите и 
дюкяните, уредил съм им ахчийница, готви се всеки 
ден, в блажни дни и месо. Затова, каквото вземат – 
малко-много, – то им е спестена пара. Затова пък искам 
работа, при мен се работи от сутрин до вечер, през 
зимата и на лампа, всеки е длъжен да работи каквото му 
възложи управителят. Такова – сменяване, напускане, 
празнуване кому кога се поискало, у мене няма. Тези 
неща аз ги уреждам с работниците още когато постъпват 
на работа, карам ги да подпишат договор – черно на 
бяло, за да няма после мърдане. Комуто не изнася да не 
идва, ще намеря други. Колцина питат за работа.

Повече не разпитваха нито Блънт, нито Шампоазо. 
И двамата знаеха, че агентите на кир Михалаки закупу-
ваха вълната от селяните на нищожна цена. Научили 
бяха и това, че в края на войната в неговите складове 
останаха хиляди оки реквизирана вълна, която той 
въпреки многото оплаквания и протести на селяните 
присвои. Знаеха и производствения капацитет на тези 
машини при 12-часов и повече работен ден, видяха 
и минималните разходи в заплати, а от друга страна, 
цената на изработения плат не бе тайна за тях, и сами, 
без кир Михалаки да им обяснява повече, всеки за себе 
си, направиха изчисление на печалбите му.

Да разпитват и да разглеждат повече нямаше 
и време. Слънцето се бе надвесило над родопските 
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върхове, последните му лъчи леко се провираха между 
ширококлонестите дървета на кир Михалакиевата гра-
дина. Мека вечерна хладина се разливаше из въздуха и 
след хубавия ден обещаваше приятна нощ.

Жените се бяха върнали от разходката из 
градината и файтоните чакаха запрегнати пред 
портата. Слугите наместваха в тях големи кошници с 
праскови и кайсии – подарък от домакина за гостите. 
Файтонджинте сами бяха толкова доволни от престоя 
в двора на Гюмюшгердан, че единият, Хасан, който бе 
вечно гладен, дори се обърна към кир Михалаки.

– Берекят версии, чорбаджи Михалаки, да поживи 
аллах и тебе, и децата ти, твоят ахчия ни нахрани по 
табиет.

Гюмюшгердан бе хитър, когато искаше да спе-
чели някого, той подкупваше не само него, но и слугите 
му.

– Много, много Ви благодарим, повтаряха и 
гостите.

– Довиждане! Довиждане! Пак ни посетете! И 
файтоните зазвъняха по мекия път към града.

В първия бяха Шампоазо и жена му.
– Та ти казвам, Шарл, да бе дошъл и ти да видиш 

колко много цветя има тази госпожа Гюмюшгердан. 
И все пак Ориент и пак Ориент – нямат вкус, липсва 
им култура. Ако тази градина, ако това място би било 
някъде около Париж и ако нашите хора имаха парите, 
с които разполага кир Михалаки, предствяш ли си, 
Шарл, какъв рай, какво чудо биха създали.

– Да, да – отговори повече на себе си мосю Шам-
поазо, ако у нашите имаше повече ум и предвидливост, 
те нямаше да оставят това богатство да го използува този 
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ориенталец, а отдавна щяха да го приберат. Нашите 
просто спят. Цяла Турция е в ръцете им, а те са оставили 
австрийците и унгарците да заграбват всичко. Наистина 
нашите спят. Още утре ще напиша обстоен доклад, ще 
изложа всички възможности за индустрии и търговия, 
конто предлага тази богата област.

– Шарл, пиши да изпратят и цветя от Париж, 
от онези червените в Люксембургската градина. Аз 
обещах на госпожа Гюмюшгердан, че ще й доставя 
такива цветя.

В задния файтон леди Блънт се бе притиснала до 
мистър Блънт и му приказваше.

– Чарлс, видя ли госпожа Каникири.
– Видях, нищо особено.
– Да, но знаеш ли какво научих за мъжа й. Преди 

един месец, когато госпожата била в Станимака при 
болната си сестра, той да почне през това време любов 
с някаква гръцка учителка в града.

– Тъй ли? Навярно с Ангелико, отговори някак 
безучастно мистер Блънт, а на себе си, каза: Защо не, 
с Ангелико и аз бих почнал. Мисълта му обаче отново 
се върна към това, което бе видял във фабриката на кир 
Михалаки.

– Да, този кир Михалаки наистина е организирал 
доходно предприятие. Аз ще трябва да проуча къде 
другаде из областта биха могли да се устроят подобни 
предприятия и да съобщя на нашите в Лондон.

– Да, да – потвърди леди Блънт, – и аз ще трябва 
да проуча каква е тази Ангелико, още утре ще отида да 
я видя.
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ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО 
КНИГОИ3ДАТЕЛСТВО

– Аз предлагам да си разпределим работата така: 
Ти, Якиме, ще превеждаш и съставяш учебници и 
други книги, аз ще ходя да ги печатам и разнасям по 
пазарите, а Ячо ще завежда книжарницата. И тримата 
ще вложим по равно пари, ще работим и каквото 
изкараме, ще го делим пак по равно.

Такова предложение направи през декември 
1862 година Христо Груев Данов на съселянина си 
Ячо Трувчев и на даскал Яким Груев. Предложението 
бе прието и от двамата и още същия ден се подписа 
договор за учредяване на „Содружество Хр. Г. Данов и 
Сие” в Пловдив - първото българско книгоиздателство.

В същност сега стана само преустрояване и 
разширяване на книгоиздателската работа на Данов, 
която той бе започнал още през лятото на 1855 година, 
когато отпечата календарчето „Старопланинче”. 
Наистина продажбата на календарчето, което Данов 
занесе заедно с други книги и щампи (сръбски издания) 
на есенните панаири в Търново и Ески Джумая, не 
беше много насърчителна.

– Много си подранил, байно, с новата година. До 
нея има още четири месеца, а ти още сега продаваш 
календари – му каза един търговец, който случайно се 
спря пред скромното купе на Данов. Я по-добре ми дай 
някоя наустница, ако имаш, дядо поп ми поръча да му 
купя, трябвала му да учи децата.

Данов не се отчая. Той бе млад – 26-годишно 
старопланинче, както бе кръстил и календарчето си, 
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а хората на тази възраст не се отчайват от първите 
несполуки и започнатата работа не изоставят. През 
1858 година той напусна окончателно учителството, 
отиде в Белград и там от печати книгите „Основа на 
българската граматика”, „Сокращений Робинзон”, 
„Гуслица” и „Катихизис” – първите три съставени от 
Яким Груев, а четвъртата преведена от самия него. На 
следната година с големи мъки Данов успя да отпечати 
(в Будапеща) още четири книги – две аритметики, една 
свещена история и едно краснописание, съставени 
всичките от него.

За продажба на книгите в града Данов се 
обърна към Ячо Трувчев, който държеше малко 
дюкянче в Гавазхан на Узунчаршия и се занимаваше 
и с книговезство. Работата тръгна. Книгите трябваше 
обаче да се разнасят и по други градове и пазари, 
трябваше да се мисли и за издаване на други. Явно бе, 
че Данов не можеше да подготвя сам учебници и други 
книги, да стои с месеци в чужбина, за да ги отпечати 
и същевременно да се грижи за разпространяването 
им по цялата страна. Затова именно той потърси 
съдействието на Яким Груев.

Груев, както видяхме, бе не по-малко ученолюбив 
и книголюбив от Данов. Дългогодишната му учителска 
практика, многобройните му срещи с учители, знанието 
на чужди езици и познаването на учебната книжнина 
бяха го подготвили отлично за учебникарска работа и 
той успя да преведе, състави и нагоди многобройни 
учебници по българска граматика, аритметика, геогра-
фия, естествена история, физика и други, които се 
оказаха твърде практични и се наложиха в много 
училища не само в Тракия, но и на север от Балкана 
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и в Македония. Почти всички претърпяха по няколко 
издания.

За да отпечата учебниците, Данов трябваше да 
ходи в Белград, Будапеща или най-често във Виена, 
гдето бе намерил по-износни условия. Пътуването 
до Виена през онези години, освен че отнемаше 
много време и струваше скъпо, но бе свързано и с 
хиляди разправии и неприятности. Простите турски 
чиновници по митници и ханища не можеха да 
разберат какъв е този китаптуджар1 Груйоолу Христо, 
който е тръгнал от Филибе за Виена да типари книги.

– Не ти е чиста работата на тебе, гяурино, 
казваше не един пазител на сигурността в султановата 
държава. И ако Данов искаше да продължи пътя си, 
трябваше да представи някой, който да гарантира 
благонадеждността му.

Такъв не винаги се намираше и Данов трябваше 
често да се разтака с дни и седмици по пристанища и 
митници.

– Че като си толкова мераклия да типосваш книги, 
защо не си отвориш едно басмахне2 във Филибе, 
питаше наивно друг митнически чиновник.

– То печатницата е белялия работа, ефендим, не 
е за беден човек като мене, отговаряше Данов, а на себе 
си казваше: Ех да можеше да стане това, по-щастлив 
човек в Пловдив от мене няма да има.

Печатница в Пловдив – това бе мечта не само на 
Данов, но и на другия пловдивски книжар – Драган 
Манчев, на Груев и на всички образовани българи в 
града и областта. За откриването на печатница Груев бе 
1 Търговец на книги.
2 Печатница.
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подавал няколко пъти молби до разните министерства 
в Цариград, д-р Ст. Чомаков бе приказвал с паши и 
други големци, но разрешение не се даде. Мечтата да 
има своя печатница в Пловдив Данов успя да осъществи 
едва след Освобождението.

Отпечатаните книги във Виена и Будапеща 
Данов докарваше по Дунав натоварени на дървени 
салове, като обикновено и сам той ги придружаваше 
често гладен, след като бе изхарчил и последните си 
нари, за да ги откупи от печатницата. На българските 
пристанища го чакаха нови беди и премеждия. Турците 
следяха какви стоки се внасяха в страната, особено 
бдителни те бяха станали, след като от Сърбия и 
Румъния почнаха да преминават хайдушки чети. Във 
всеки денк със стока, която се стоварваше от българин 
на дунавско пристанище, те подозираха, че има скрито 
оръжие и разравяха всичко до дъно. А Данов имаше 
обичай между аритметиките и катихизисите да вмъква 
сръбски, руски и румънски книги, в които се пишеше 
за войни с Турция, за освобождение на славяните 
и пр. Тези книги се търсеха и се продаваха заедно с 
учебниците. Турските чиновници обикновено не 
разбираха български, но викаха на помощ разни 
гъркомани, които угодничейки, бяха готови да обявят 
за противодържавна и най-невинната книга. Това 
довеждаше при най-добрия случай до задържане на 
денковете в митницата и плащане на гюмрукпарасъ1.

Вкарал един път книгите в страната, Данов 
изпращаше само част от тях в книжарницата в Пловдив, 
а другите складирваше в Свищов, Русе и Търново и 
после тръгваше да ги разнася и продава по околните 
1 Митническа такса.
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селища и паза-
ри. Натоварил 
стоката си на 
един-два коня, 
той пътуваше 
от едно място 
на друго и 
навсякъде се 
свързваше с 
учителите и 
училищните 
н а с т о я т е л и , 
като не само 
им продаваше, 
а понякога и 
п о д а р я в а ш е 
книги, но ги 
и упътваше 
как да устроят 
училищата си, 
как да препо-
дават, па и 
как по-добре 

да обработват земята, да се пазят от болести и пр. В 
своите пътувания из чужбина той бе научил много 
полезни неща.

Данов продължи и приключи дейността на 
пътуващите книжари в България като татарпазарджи-
чанина Хаджи Найден Йованович, карловчанина 
Пенчо Радов, калофереца Гърди и други, които години 
наред разнасяха книги и просвета между народа. За тях 
Иван Вазов пише:
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Трийсет гидии бях аз прост книгопродавец,
Книги вред разнасях и наука сях,
Даже бях учител две години в Правен.
По селата учих, по черквите пях.
Любех аз много простите селяне;
Продавах псалтири и Рибний буквар.
Малки календарчета им давах в дар –
Само да обикнат българското писане.
А когато хващах аз по някой час
За работи стари да им проповядвам,
Как ми те в устата зееха тогас!
Аз не можех, право, да им се нарадвам.
А бях млад и ази, не усещах труд.
Ходих, учих, казвах редом по селата;
Кат пристигнех нейде, викаха децата:
Чичо, я попей ни! станал бех прочут.

„Името на Христо Данов за нас, тогавашните 
ученици, пише в спомените си габровецът Никола 
Саранов, беше не само познато, но и обаятелно. 
Според понятията, които имахме тогава за книжарство, 
печатарство, авторство и прочее, човекът, който 
разнасяше навсякъде книги, карти, глобуси и други 
учебни помагала, който тъй да се кажеше просвещаваше 
целия народ, не можеше да не бъде учен човек. Да 
срещнем този човек и да се запознаем с него за нас 
това би било голямо щастие, нещо особено.”

И затова мечтата на Саранов, когато през 1871 
година посетил за първи път Пловдив, била да види 
преди всичко Дановата книжарница. Един учител, с 
когото се запознал в хана, го завел в книжарницата. „Тя, 
продължава Саранов, се помещаваше в една каменна 
магазия на Узунчаршия. Отвън на вратата на една 
голяма и дълга табла личеше надпис с големи бели 
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букви „Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, 
Русчук и Велес” (От 1867 г. бяха открити клонове в Русе 
– за Северна България и във Велес – за Македония). 
Понеже не бях виждал дотогава такава богата 
книжарница, аз се смаях от многото книги, наредени по 
дългите на няколко ката полици, които се простираха 
по целите стени на мазата. Освен на книгите чудех се 
и на многото учебни помагала, големи и малки карти 
(Данови издания), глобуси и планетарии, каквито в 
училището дотогава не бях виждал. Любезният учител 
ме въведе навътре в книжарницата. Един млад момък 
ни посрещна и весело заговори с учителя. Попитахме 
за господина Данова. Младият момък каза, че той бил 
вътре в стаичката в дъното на книжарницата.

С някакво страхопочитание влязох в стаичката 
на всеизвестния български книжар, или по-добре да 
кажа, при българския Франклин. Господин Данов 
пишеше нещо на масата си. Щом влязохме при него, 
той стана, здрависа се с учителя, като подаде ръка и на 
мене и ме попита за името ми. Учителят ме препоръча. 
Именитият книжар ни покани да седнем, додето си 
завърши за малко време работата, като поръча да ни 
донесат кафе. Види се довършваше кореспонденцията 
и бързаше да свари пощата. След като завърши работата 
си, той почна да ме разпитва за училището, дето се 
бех учил, за учителя Йосиф Ковачев, за новата метода 
за преподаване и за много други училищни работи. 
Очудваше ме, от една страна, живият и изразителен 
поглед и живата реч на този човек и от друга страна, 
неговото широко познаване на училищните работи и 
на лицата, които бяха тясно свързани с тях. След като 
позавършихме разговора си, господин Данов повика 
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младия момък, който ни посрещна в книжарницата и 
му поръча да ме поразведе из Пловдив, а той отново се 
зае със своята кореспонденция.”

А какви писма пишеше Данов? На 19 юли 1872 
година той например изпрати следното писмо:

„До Почтеното настоятелство на училищата у 
Видин.

С благодарение прияхме Вашето честно писмо 
и проумяхме съдържанието му и бързами да Ви 
отговорим. Г-н Енчев отива занапред да учителствува в 
Търново. Друг учител, който да е свършил гимназиален 
курс, имаме на разположение засега г-на Стефан 
Малинков, който е свършил в Болградската гимназия 
наукити. Той е учителствувал една година в Гюргево и 
сега е позван из София, но понеже бехме му дали реч, 
че може да го повикате за града Ви, той остая и днес с тая 
надежда да чака на отговора Ви, защото предпочита да 
учителствува в крайдунавски някой град, а не в София. 
Затова повикайте го.

За учителка, като не познавами засега друга, 
писахми в Разград на бившата досега учителка в 
Свищов да я попитаме приема ли да дойде в града Ви и 
с каква заплата, та като добием отговора й, веднага ще 
Ви пишем.

С прилично приятелско поздравление остаем 
ваш приятел: Хр. Г. Данов.”

Такива писма днес не се пишат от управители 
на книжарници, но Данов и книжарницата му по 
единодушното свидетелство на всички съвременници 
за онова време вършеше работата на същинско 
министерство на просветата.
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Павликяни и 
протестанти

А. Канова
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ПАВЛИКЯНИ И ПРОТЕСТАНТИ

В Пловдив и Пловдивско по времето, за 
което говорим, живееха три вида българи – черни 
българи, бели българи и помаци. Така се деляха те по 
вероизповеданието си, което тогава се считаше като 
отличителен белег за разграничаване на национал-
ностите в Турция.

Помаците бяха чисти българи, които не знаеха 
друг език освен своето наречие, но приели един път 
наложената им ислямска религия, се бяха отделили 
напълно от православните българи и дори се считаха за 
турци, макар че самите турци не ги признаваха за такива. 
Бели българи наричаха себе си българите от католишко 
вероизповедание за разлика от православните-българи, 
които те наричаха черни. Православните българи, 
както и другите народности, наричаха българите-
католици павликяни. Предполага се, че това име те са 
наследили от някогашните богомили, чиито последни 
остатъци след пропадането на българската държава 
приели католишкото вероизповедание.

Павликяните живееха в няколко пловдивски 
села (Селджиково1, Дуванлий2, Даваджово3, Калъчли4, 
Хамбарлий5, Балтаджий6) и в Пловдив. Тук те 
всички, на брой около три хиляди, бяха събрани в 
махалата на югоизток от Джамбазтепе, която и днес 

1 Калояново.
2 Церетелево.
3 Миромир.
4 Генерал Николаево.
5 Житница.
6 Секирово.
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се нарича павликянска. Отбягвани и даже прези-
рани от православните българи и гъркомани, те 
живееха затворени в своята махала, занимаваха се със 
занаятчийство и поддържаха връзки само с едноверците 
си от селата.

Средище на махалата им бе една малка невзрачна 
черкова на мястото, гдето се издига днешната като-
лишка катедрала. Тук в празник идваха всички да се 
черкуват. През пролетта и лятото още преди да свър-
ши богослужението, пред вратата на черковата се 
нареждаха със сопи и ятагани в ръце разни турски 
аги и бабаити, които, щом излезеха богомолците, ги 
подбираха и с викове и удари ги откарваха в околните 
турски чифлици да работят. И след като работеха 
целия ден, вечерта ги пускаха да си отидат, без да им 
платят нищо, понякога дори и храна не им даваха.

През тридесетте години на века католишки 
викариус (владишки заместник) в Пловдив бе един 
енергичен калугер от Чехия на име Ян Непомуцки 
Птачек. Той се опита да отърве пасомите си от тази 
ангария. Ходи няколко пъти при мютесарифа и го 
убеждава, че султанът с гюлханския хатишериф е 
забранил ангарията. Мютесарифът се съгласяваше 
с него и го уверяваше, че той никого не насилва да 
работи ангария, всеки бил свободен да работи и да не 
работи. Тогава Птачек почвате да убеждава своите хора 
да не отиват на работа, но те не го слушаха.

– Лесно му е на нашия домин1, казваха те, да не 
отиваме, защото децата му няма да останат гладни, а 
пита ли нас откъде ще вземем торба брашно.
1 Титла на католишки духовник (отец).
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И наистина, повечето от павликяните бяха тъй 
бедни, че за да се изхранят през зимата, вземаха взаем от 
турските чифликчии жито и с това сами се обвързваха 
да им работят безплатно. Калугерът обаче не виждаше 
причината, която заставяше бедните да работят и в 
празник, и в желанието си ди ги задържи в черковата, ги 
гонеше и дори биеше не по-малко жестоко от турците.

След Кримската война, когато в Пловдив дойдоха 
австрийски и френски консул, павликянските духовници 
потърсиха тяхното съдействие и покровителство. С 
тяхно съдействие на мястото на малката черкова бе 
изградена нова, голяма. При нея бе открито и малко 
училище, в което се преподаваше на български. Поради 
верското си отделяне от гъркоманите павликяните 
се бяха запазили и от тяхното езиково влияние. И в 
Пловдив, както и в селата те приказваха само на своето 
чисто българско (павликянско) наречие. На това наречие 
техни духовници още в края на XVIII век бяха започнали 
да пишат и книги – сборници от църковни молитви, 
и поучения, народни песни и приказки, назидателни 
диалози и други. Те пишеха с латинската азбука.

За нуждите на Пловдивското павликянско 
училище учителят Серафим през 1846 година се бе 
опитал да нагоди според павликянското наречие 
българската граматика на Неофит Рилски, а друг техен 
учител бе превел пиесата „Геновева”. Най-много грижи 
за културното издигане на павликянските общини в 
града и селата полагаше Андреа Канова, когото видяхме 
на първия изпит на българското класно училище през 
1851 година.
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За да предпази пловдивските павликяни от 
ангарията по турските чифлици, той закупи и уреди 
черковни чифлици при селата Ахланево1 и Коматево. 
гдето бедните павликяни работеха при по-сгодни 
условия. Пробудилото се национално съзнание у плов-
дивските българи не можеше да не окаже своето влияние 
и върху павликяните. Канова като образован мъж сам 
гo подкрепяше, но се опита да го отдели от руското 
влияние и да му даде западноевропейско, католишко 
направление. За тази цел по негова поръка и съдействие 
павликянският свещеник в с. Калъчлий (Генерал 
Николаево) Едоардо Торински преработи през 1849 
година Паисиевата „История славяноболгарская”, като 
й придаде католишка тенденция.

Опитът на Канова и другите католишки духов-
ници не сполучи. Павликяните в Пловдив и областта 
си останаха малки затворени общини, които не се 
приобщиха към културния и революционен подем на 
пловдивските българи.

Несполучлив излезе и опитът на протестантските 
мисионери да увлекат пловдивските българи в проте-
стантизъма.

През есента на 1859 година в къщата на Аргирча 
Заралията на Джамбазтепе се бяха установили две 
протестантски мисионерски семейства – Уйлиям 
Мериам и Якоб Кларк, и двете американски. Първата 
работа на далечните гости бе да научат местните 
езици – Мериам се зае с турски, преподаваше му един 
ходжа, а Кларк с български – негов учител бе писарът 
от българската община Христо В. Пулеков. И двамата 
1 Браниполе.
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бяха тъй прилежни ученици, че след няколко месечно 
учене почнаха да устройват религиозни събрания – 
Кларк за българите, а Мериам за турците.

Отначало събранията им като всяко ново нещо 
бяха интересни и се посещаваха от мнозина любо-
питни. Щом обаче турците разбраха, че на тия събрания 
се проповядва някаква нова религия, противна на 
исляма, престанаха да идват. Впрочем, Мериам не 
можа да проповядва дълго време, защото на 3 юни 
1862 година бе убит от разбойници по пътя между 
Харманли и Хасково на връщане от Цариград, гдето 
бе ходил на мисионерска конференция. По настояване 
на американския посланик в Цариград одринският 
управител само за няколко деня залови убийците, 
които веднага бяха екзекутирани. За награда той полу-
чи подарък от Вашингтон – модерен американски 
револвер.

– Виждате ли какво правят турците, когато има 
кой да ги заплаши, си казаха българите. Нас ни трепат 
всеки ден по кърищата и пътищата и убийците все не 
могат да се заловят, а за този американец веднага се 
заловиха и обесиха.

С успех на своите събрания за българите не 
можеше да се похвали и Кларк, а също и заместникът 
на Мериам Хеири Хаскел, който вместо между турците 
предпочете да работи между българите. Още от нача-
лото мисионерите насочиха вниманието си главно 
към младежите, особено към учениците от класното 
училище. Канеха ги в квартирата си, гдето им показваха 
разни албуми с изгледи от Америка, географски 
карти и глобуси, апарати за преподаване на физика, 
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музикални инструменти и други. По настояване на 
английския консул Блънт на Кларк даже бе разрешено 
да преподава цигулка в българското класно училище.

Като опитни мисионери Кларк и Хаскел наскоро 
след установяването си в града замислиха да подготвят 
местни кадри и откриха учебен курс с пансион. Първи 
в него се записаха младежите Петър Мусевич от 
Пазарджик и Никола Бояджиев от Панагюрище, после 
дойдоха Георги Пенев от Чирпан, Иван Тонджоров от 
Самоков, Андрей С. Цанов от Орханийско1 и други. 
Заради уроците по английски курсът на мисионерите, 
който се превърна в училище, по едно време се посе-
щаваше и от ученици на българското класно училище 
като Ив. Ев. Гешов и други.

Мисионерите разпращаха учениците по селата 
през зимата, когато селяните бяха свободни от полска 
работа, за да им проповядват протестантската вяра. 
Работата на младите мисионери сред простите селяни 
се свеждаше до говорене против православните рели-
гиозни обичаи, като почитане на икони и празници, 
палене на свещи, пазене на пости и други подобни. Да 
се говори против тези неща, залегнали по онова време 
дълбоко в бита на българския народ, съвсем не бе лесна 
работа и младите проповедници твърде често биваха 
изпращани с дюдюкания и подигравки, а понякога и 
замерваните камъни.

С викове и дюдюкания бе обсипвана и къщата на 
мисионерите в Пловдив през един декемврийски ден 
на 1885 година. Тълпа от българи, повечето младежи, 
се бе струпала и всички викаха и кряскаха:
1 Ботевградско.
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– Дайте ни го негодника! Ще го измъкнем за брадата!
Скоро към стените и прозорците полетяха 

камъни. Тогава от един прозорец се показа ръка, 
която развя американското знаме. Това значеше, 
че обсадената къща се обитава от чужди поданици 
(американци) и поради това се ползува с правото на 
екстериториалност. Тълпата обаче малко искаше да 
знае за нормите на международното право и като видя 
знамето, се развика още повече:

– Давайте го по-скоро, защото ще разбием и 
врата, и стени.

И заканата навярно нямаше да остане само на 
думи, ако в това време не бяха пристигнали пет-шест 
заптиета, които почнаха да разпръскват нападателите и 
влязоха вътре. След малко те изведоха един изплашен 
калугер, който като видя разярената тълпа, почна още 
повече да трепери. Заптиетата го поведоха към метоха 
на Рилския манастир, а тълпата се развика след него:

– У, у! Калугер станал протестантин!
Калугерът беше йеромонах Полиевкт Рилец. 

От няколко години той бе изпратен от Рилския 
манастир за духовник-изповедник в Хасково. Там чрез 
изповедническата си работа той се бе запознал и сближил 
с Кирияки Ганчева. По едно време двамата изчезнаха от 
града. И веднага се понесоха разни слухове – видяли ги в 
Сливен оженени, бил ги венчал някакъв поп.

– Не, той сам се е венчал, нали е духовно лице, 
казваха други.

Трети твърдяха, че венчавката е извършил проте-
стантският мисионер в стара Загора, защото Полиевкт 
бил станал протестантин.
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Кой бе извършил венчавката на Полиевкт с 
Кирияки, бе неизвестно, но че той бе влязъл във връзка 
с протестантските мисионери в Пловдив и Стара 
Загора, бе сигурно. По искане на рилския манастир и 
на Пловдивското епархийско настоятелство Полиевкт 
бе арестуван и предаден на настоятелството да отго-
варя за самоволно отказване от духовен сан и за неот-
читане на пари, събрани за манастира. Той издебна 
момент, когато бе сам в метоха, и избяга в къщата на 
протестантите. Председателят на настоятелството 
архимандрит Дамаскин, като научи, че избягалият 
Полиевкт се е скрил в къщата на протестантите, 
дигна на крак младежите от училището и еснафските 
работилници. Уведомена бе и полицията.

– Добре ми дошъл пак, отче Полиевкте, го посрещ-
на архимандритът. Ела по-близо да ми разкажеш какво 
правят протестантите.

И без да чака отговора на разтреперания По-
лиевкт, почна да му налага с дебелия си бастун такава 
епитимия1, че разкалугереният калугер лежа три дена 
свит в един ъгъл на кухнята на метоха, След няколко 
дена от Рилския манастир пристигна специален 
пратеник, който, придружен от едно заптие, отведе 
нещастника в манастира. Жена му, която бе го 
последвала и в Пловдив, можа, скрита зад един дувар, 
да види откарването му, но не и да му помогне с нещо, 
освен с един утешителен поглед.

Игуменът на манастира, като видя състоянието му, 
наложи му само духовна епитимия – във време на служба 
да стои на колене и да прави по 40 метани, в продължение 
1 Църковно наказание.
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на 40 дена да не излиза от килията освен за богослужение, 
и да му се дава само постна храна. Нареди и двама от 
братята да следят за точното изпълнение на епитимията.

Кларк и Хаскел, щом научиха, че техният „брат 
Петър Велинов” – такова бе светското име на Полиевкт 
– е откаран в Рилския манастир, се посъветваха с 
английския консул Блънт и решиха да го освободят. За 
това бе ходатайствувала и госпожа Кирияки. Преди това 
те трябваше да разберат точно какво е положението му 
в манастира и какви са неговите намерения. За целта 
изпратиха в манастира двама от своите ученици.

Когато необичайните млади поклонници през 
един февруарски ден на 1866 година се разхождаха 
по манастирските тераси, любуваха се на заснежените 
рилски върхове и търсеха начин тайно да се доберат до 
килията на Полиевкт, същият седеше свит до печката и 
препрочитайте за не знам кой път писмото на госпожа 
Кирияки и отговора, който й бе написал по заповед на 
игумена:

Здраствуй любезна ми сестро Киряки!
Същото мъчене, щото имаш ти днес на сърцето, 

имах го и аз, но откак почнах да познавам грешката 
си и хванах да се каем истинно за греховете си, що 
сторих и Бог ми даде легчина и се надеем и совершено 
да се покаем и тъй да се каем през сичкий си живот 
и да умолиме Бога премилостиваго да ни прости 
согрешеннята, що сторихме.

Прочее и ти, ако искаш да последваш моя при-
мер, добре ще сториш, сиреч аз желая и ти да си като 
мене. Аз не исках и не мислех тъй да стане, сиреч да 
ся разделиме, но като Бог не изволил тъй да бъде и 
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неволею разделихме се един от друг и ние трябва да се 
покоряваме на неговата свята воля. Но за едно много 
мя мъчи съвестта, защото ти не беше такава, а аз те 
предумах, за да тръгнеш след мене, затова ти се молим 
и ти да ми простиш от все сърце.

Оставих писмо на господина Кларка протестан-
тина да ти даде хилядо и петстотин гроша за препита-
нието ти. И тъй като тя поздравлявам, оставам ваш 
преждебивший мъж, а отсега доброжелателний брат 
Полиевкт Рилский. Монастир Рилский, 1866, януари 7.

Мисълта му се спираше все на подписа 
„преждебивший мъж, а отсега доброжелателни брат”. 
Струваше му се, че този подпис не е точен.

– „Не би ли било по-добре, ако не бех писал 
„преждебивший мъж”, а само „доброжелателний мъж 
и брат”, си казваше наказаният беден калугер.

Когато пратениците от Пловдив успяха да се 
срещнат с него и му съобщиха, че госпожа Кирияки 
постоянно плаче за него и че има възможност да бъде 
освободен, ако пожелае да се върне при мисионерите, 
в душата на разкаялия се калугер настъпи хаос. Образът 
на Кирияки не излизаше от главата му. През дългите 
великопостни богослужения той виждаше само нея как 
разплакана го чака да се върне.

На втория ден на Великден (28 март) в манастира 
неочаквано пристигна специален полицейски чинов-
ник от София, придружен от 15 заптиета, които заеха 
изходните врати на манастира, а той се яви пред 
игумена и поиска да му бъде предаден Петър Велянов, 
който бил скрит в манастира под името Полиевкт. 
По това време протестантски мисионер в София бе 
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Чарлс Мopc, който вярваше, че ще успее да защити 
и наложи протестантизъма в България с помощта на 
английските консули. По негово настояване до софий-
ския управител бе изпратена заповед от Цариград да 
освободи незабавно от Рилския манастир члена на 
протестантското общество Петър Велянов. Игуменът 
се опита да отклони искането с неприкосновеността 
на манастира, гарантирана със султански фермани, но 
когато след малко пристигна и дупнишкият мюдюр1 със 
същата заповед, той им предаде Полиевкт. Игуменът 
и без това напоследък бе почнал да се съмнява в 
искреността на неговото разкаяние.

Когато пловдивските мисионери видяха отново 
„брат Петър” при себе си, те се зарадваха много, защото 
бяха уверени, че са спечелили един съратник. Радостта 
им обаче беше краткотрайна. След няколко дена брат 
Петър неочаквано изчезна. С него заедно бе изчезнала 
от града и госпожа Кирияки. Месеци по-късно те чуха, 
че той бил в едно одринско село, но не отидоха да го 
търсят пак. Разбраха, че ги е излъгал, че никога не е 
имал искрено желание да приеме протестантската 
религия, а още по-малко да стане проповедник, за 
какъвто го гласеха.

По-лошото бе, че измамата и разправиите с 
Полиевкт се знаеха в целия град и всички – и българи, 
и гърци, и турци – почнаха да гледат с недоверие на 
протестантските мисионери. Това подкопа работата 
им всецяло, на протестантските събрания не ходеше 
почти никой, училището им, въпреки че променяха 
програмата му, също остана без ученици. Преместиха 
1 Управител.
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го от Пловдив в Стара Загора, гдето имаше подобно 
девическо, а оттам и двете в Самоков. Самата мисио-
нерска станция в Пловдив се закри и градът до Освобож-
дението бе посещаван само от време на време от някой 
от самоковските мисионери.

А какво стана с Полиевкт?
Отървал се от протестантите, той заедно със 

своята Кирияки до края на живота си учителствува из 
одринските български села. През 1876 година той взема 
участие в подготовката на Априлското въстание, и то 
по един твърде оригинален начин – чрез пророчество. 
Одринският книжар и революционер Георги Димит-
ров пише, че станалото известно по онова време про-
рочество, което увери в успеха на въстанието не малко 
хора през дните на подготовката му, а именно, че сборът 
от числената стойност на църковнославянските букви 
в изречението: Т = 300, У = 400, Р = 100, Ц = 900, І = 
10, А = 1, К = 20, Е = 5, П = 80, А = 1, Д = 4, Н = 50, 
Е = 5 равен на 1876 г. – било измислено от него.
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Вечеринка у Кесякови

Тодор Кесяков



224

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА



225

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

ВЕЧЕРИНКА У КЕСЯКОВИ

Многобройните прозорци на Кесяковата къща на 
Таксимтепе през една февруарска вечер на 1869 година 
светеха всички. Това значеше че вътре има гости. 
Обичайно бе у заможните пловдивски семейства през 
зимните месеци да се устройват вечеринки, на които се 
поканваха близки. Кесякови бяха от рода на Чалъковци 
– Искро Кесяков бе доведен син на третата жена на 
Големи Вълко Чалъков. Затова и гостите им тази вечер 
бяха главно от Чалъковския род и кръг.

В дъното на хаета на широките заслани с шарени 
покривки миндери бяха насядали Атанас Чалъков, 
Павел Куртович, Христо Гешов, Костадин Стоев, Вельо 
Тодоров, и други – все възрастни мъже. Срещу тях на 
триного столче седеше домакинът Тодор Искров Кесяков. 
Той бе млад човек, още не бе стигнал четиридесетте. 
Наследил от своя рано починал дядо Искро Кесяка 
подвижността и предприемчивостта на балканджията, 
той бе удвоил оставеното от също тъй рано починалия 
му баща богатство и бе между първите в града.

Предната седмица той се бе върнал от Одрин 
и сега разправяше на гостите си, че валията Хуршид 
паша се готвел пак да обходи някои градове из вилаета.

– Нека дойде и тук, та да видим дали и тази година 
ще се сайдишем като лани, каза Христо Гешов.

При миналогодишното си минаване през Пловдив 
Хуршид паша бе спрял на квартира у Гюмюшгердан и 
затова българските първенци отказаха да му направят 
обичайното в такива случаи верноподаническо посе-
щение.
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– А дали ще разреши и тази година на азите от медж-
лиса да прекупуват данъците, запита Костадин Стоев.

– Иска ли питане, то се знае – отговори Кесяков 
– не виждате ли накъде отива, правят, струват и все 
гледат да ни избутат настрана.

За отбягване на многобройните злоупотреби с 
властта в хатихумаюна от 1856 година между другото бе 
казано и това, че се забранява на членовете на вилаетския 
меджлис както изобщо на държавните чиновници да 
участвуват в прекупуването на данъците. Миналата 
година Хуршид паша въпреки това бе разрешил на 
азите1 от меджлиса да прекупуват данъците, понеже – 
казваше той – те като по-богати ще могат да наддават 
повече и така ще подпомогнат държавните приходи.

Това означаваше две неща: първо - отстраняване 
на християните най-вече на българите от участие в 
прекупуването на данъците, защото азите в меджлиса 
бяха обикновено турци, и второ – колкото по-скъпо се 
откупеше някой данък, толкова повече пари трябваше 
да бъдат събрани от данъкоплатците, които бяха 
предимно християни и на първо място българите.

– Не върви вече нашата, каза Вельо Тодоров. 
Не знам къде ще му излезе края, ама колкото повече 
народът се събужда, толкова повече го заптисват. Не 
ми сече умът как ще живеят младите.

– Народът, дядо Вельо, намеси се Христо Данов, 
ще си помогне с просвета н наука. Ако турците разчитат 
на властта си, ние българите можем да разчитаме само 
на труда си, но за да бъде трудът ни ползотворен, 
той трябва да бъде содружен с науката. Това, което е 
хранило досега нашия народ, то ще го храни и сега. 
1 Членове.
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Земеделието и скотовъдството никой няма да ни вземе 
от ръцете, но нашият народ трябва да се научи как 
може с по-малко труд да изкара повече и по-добро. 
Като бях в Немско, видях как хората работят земята, и 
го къде по-долна от нашата, но знаят как да я работят, 
па и живата си стока не гледат като нас. И тогава си 
рекох: Ето какво трябва да научи нашият народ, затова 
ще трябва да се изпратят някои младежи да се научат 
как се работи земя и гледа добитък с наука.

Данов не можа да доразвие предложението си за 
подготовка на български агрономи, защото влязоха 
нови гости. Те бяха Драган Цанков, Яким Груев и д-р 
Рашко Петров. Цанков и Груев в униформа на турски 
чиновници – тъмнозелен дълъг мундир с жълти 
копчета и червен фес, на поясите им висеха саби.

Изплашено от Критското въстание и похода на 
Хаджи Димитровата чета, турското правителство бе 
решило да залъже българите, че съгласно хатнхумаюна 
ги счита за равноправни с мюсюлманите и през 
миналата есен бе назначило няколко българи, които 
се ползуваха с доверието му, за муавини1 в някои по-
големи градове. В Пловдив, препоръчан от Чалъковци, 
бе назначен Яким Груев, в Русе Петър Златев, във 
Видин Илия Цанов и в Ниш Драган Цанков.

Цанков още с пристигането си в Ниш бе подкре-
пил тамошните българи в борбата им против гръцкия 
владика Калиник, който не закъсня да го наклевети 
в Цариград, че бил дошъл да бунтува населението 
против държавата. Затова Цанков сега отиваше на 
доклад в Цариград и пътьом се спря в Пловдив. 
Вестта за идването му веднага се пръсна из града и 
1 Помощник-управители.
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мнозина искаха да видят прочулия се в църковната 
борба българин. Най-добре това можеше да стане на 
вечеринката у Кесякови, заради което главно тя бе и 
свикана тази вечер.

– Ех, Драгане, отдавна не съм те виждал, ти стана 
голям човек, но радвам се, че пак не си ни забравил, 
каза Христо Гешов.

– Дали съм голям, дядо Христо, не знам, ама че 
съм белялия човек е сигурно, където ида, все става 
нещо и все аз виновен – отговори засмян Цанков, като 
се здрависа с гостите и седна между тях.

Всички искаха да чуят за положението в Нишко 
и Цанков започна да им разказва за беззаконията на 
разните бейове над бедните селяни, които и в мина-
лото ги бяха довеждали до бунтове, но разказът му бе 
прекъснат от влизането на Найден Геров.

– Добър вечер! Добре дошъл, Драгане! Чух, че 
минаваш през нашия град, па си рекох: Я се отбие да 
ме види, я не, ами по-добре аз да ида да го видя – каза 
Геров и, като посочи придружаващите го две жени, 
допълни: Ето и моята жена и сестрината ми дъщеря 
Радка Гугова – нашата учителка.

– Ха, ха, засмя се Цанков, булка Найденица знам 
от 1881 година, а за Радка бях чул, че учила в Киев.

– Как е там дядо Йосиф Соколски, тъгува ли още 
за своя Сокол – обърна се Цанков към Гугова, – няма 
аз никога да простя на Славейков, загдето го откара 
чак в Киев, да умре там стареца с отворени очи за своя 
Габровски балкан. Като рекоха, повел се по акъла на 
Цанков, отишъл в Рим, поклонил се на папата. Та като 
ходи, да не би да стана католик. Па и ние с Манол 
и другите да не би да станахме католици, та нали 
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всичко беше да сплашим караказана1. Затова правихме 
уния. Никой никога не е мислел да откъсва народа от 
православието и от Русия. С унията ние мислехме да 
заинтересуваме Франция за нас да ни помогне и ако 
бяхме успели, лошо ли щеше да ни бъде.

– Така мислехме и ние, бай Драгане, обади се 
Павел Куртович, но много глави – разни акъли. Някои 
от нашите и тук се изплашиха и дигнаха врява до 
бога. Пък и одринските кюрета, и тукашният френски 
консул това и чакаха.

– Я оставете политиката, ами вземете по едно 
сладко за добре дошли, каза кокона Мариола, жената 
на Кесяков, като влезе в стаята, придружена от слугиня, 
която носеше на широка табла множество чинийки с 
разни сладка. Пловдивските домакини бяха известни като 
добри майсторки на всевъзможни сладка, рачели, булами, 
трушии и други. Изобилието на различни плодове бе ги 
научило да ги преработват и консервират, тъй че те по 
всяко време имаха какво да предложат на гостите.

– Ти по-добре остави твоите сладка на жените 
и децата, а нас почерпи с ракия, от карловската, каза 
Тодор Кесяков.

Павурчетата с ракия чакаха в алафрангата и веднага 
тръгнаха от ръка на ръка. Алафрангата се наричаше в 
тогавашните чорбаджийски пловдивски къщи нишата, 
която се вдълбава в една от стените на всяка по-
голяма стая. Тя, освен за украса, служи и за поставка 
на съдове, саксии и прочее. Алафрангата е сполучливо 
допълнение към архитектурното оформление на 
стаята – към нейните многобройни прозорци, заслани 
миндерлици, изрязани долапи, изписани стени и чудно 
1 Гръцката патриаршия в Цариград.
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хубави тавани. Да се седи и работи в такива стаи бе и 
удобно, и приятно. В тях обаче не се работеше. За тези, 
които работеха в чорбаджийските къщи и дюкяни, 
бяха изградени допълнителни сгради в дворовете и 
чифлиците – ниски, прихлупени.

През отворената врата откъм стаята, гдето бяха 
жените, се дочу гръцки говор. Тодор Кесяков веднага 
стана, надникна към тях и каза:

– Езика откъсвам на този, който тая вечер приказва 
в къщата ми на гръцки И после, стига сте се делили 
настрана като ханъми, елате тук при нас да чуете какво 
приказват умни хора.

Ориенталското деление на жените от мъжете на 
обществени места все още господствуваше в Пловдив, 
а щом някъде се събереха повече жени, явяваше се и 
гръцкият език. Жените на старите Чалъковцн, родени 
и отраснали в Копривщица, останаха и в Пловдив, 
само с родното си наречие, техните дъщери и снахи 
обаче, едни отраснали, а други и родени в Пловдив, 
научиха гръцки и въпреки упоритата борба на мъжете 
и братята им против гърцизма, те не можаха да устоят 
на гръцкото влияние на улицата и в домашния бит. 
Пловдивските българи трябваше да водят борба срещу 
гърцизма не само на обществения фронт, но и в 
къщите си, със собствените си жени. Изобщо може да 
се каже, че църковната и просветна борба в Пловдив и 
областта бе дело само на мъжете. От жените в Пловдив 
първа и дълго време единствена учителката Рада Гугова-
Киркович работи за побългаряване на обучението в 
училището и на бита в къщи.

Това, което тази вечер бе събрало жените в 
съседната стая, бе не толкова стеснението пред мъжете, 
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колкото последните новини, които се разказваха там за 
кокона Граматики.

– Казала, че няма да пусне и детето си Атанасчо 
да стъпи в къщата на баща си и щяла да го прекръсти, 
разправяше една.

– Ама аз сама я чух как му вика Зоеро, допълни 
друга.

Граматики бе парясаната жена на Павел Куртович, 
която той преди години доведе от Дамаск. Хубавата 
шамлийка1 заслепена от любов, бе пренебрегнала 
съветите на родителите си и бе дошла с младия българ-
ски търговец чак в Пловдив. Чалъковските жени обаче 
не я приеха добре. Въпреки връзките на техните мъже 
с най-различни хора, те живееха в строго затворен 
кръг, признаваха само себе си за красиви, благородни 
и способни. Дори и традиционното средногорско 
гостоприемство, с което се отличаваха техните майки, 
у тях се ограничаваше само в тесния роднински кръг. 
Доведената в тяхната среда чужденка не им отстъпваше, 
а дори ги и надминаваше по красота, а освен това бе 
донесла и цял сандък скъпоценни ориенталски накити 
– единствената й зестра – каквито те нямаха. И те 
решиха да я изгонят.

– И седнали да ми разправят, че била хубава, не 
виждат ли каква е мургава, цяла арапкиня, казваше една.

– Пък и като я слушаш как говори, ще речеш, че е 
циганка, нито гръцкият й е гръцки, нито турският турски 
и дошла да живее при нас в Пловдив, допълваше друга.

– Как може наш Павле да търпи такава жена, се 
удивляваха всички и почнаха да пускат разни клюки 
по неин адрес.
1 От гр. Дамаск (Шам).
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Лекомисленият Павел не закъсня да ги послуша и 
изпъди от къщата си неприятната на чалъковките жена 
заедно с детето й. Граматики, огорчена и засрамена, 
излезе от Чалъковското семейство, но не посмя да се 
върне при родителите си. Остана да живее самотна 
с детето си в Пловдив. За прехраната продаваше 
скъпоценните си накити. Така преживя десетина 
години, докато детето й поотрасна и после се пресели 
в Цариград, гдето с помощта на сирийци успя да го 
настани в държавното медицинско училище. Момчето 
се издигна като способен турски лекар и публицист, 
стигна и до чин паша – Зоерос паша. За българския си 
произход не даваше обаче и да му се спомене.

– Баа Атанасе, я извади кавала, та ни посвири, 
каза по едно време домакинът.

Атанас Чалъков, страстен свирач на кавал от 
младини, не се разделяше от него, макар че отдавна бе 
надхвърлил 70-те. Той не чака втора покана и приятните 
звуци на простата овчарска свирка се понесоха из 
стаята. Игривата мелодия привлече и жените, които 
оставиха клюките за Граматики. В душите на тези 
корави балканджии, прекарали младежките си години 
между стада по Средногорието и Стара планина, 
звуците на кавала събудиха мили спомени от отдавна 
изчезнали дни.

- Ех, да можех пак да се кача на Чумина и на 
Климаш1 да погледна отвисоко и нашироко, па тогаз 
да умра, въздъхна дядо Хаджи Костадин и прибави: Я 
повикайте и младежите от другата одая да чуят и те как 
ние овце сме пасле и добитак гледале. Само баща ми 
1 Средногорски върхове с широки поляни между Копривщица, Клисура 

и с. Душанци.
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по две хиляди брави откарваше всяка есен в Стамбол. 
Царщина хранехме и с хайдути другарувахме. Какво 
знаете вие младите. Хайдут Велко с една ръка два овена 
дигаше, окачени на пушката му. Няма ли някой да ми 
попее неговата песен.

– То се знае кой – кокона Теофано, каза някоя от 
жените и всички очи се обърнаха към една тридесет и 
пет-шест годишна жена с хубаво лице и в черни дрехи.

Жената се поогледа, посъбра роклята си и почна:
Ветър ми вее, гора люлее
за теб, хайдут Велко, за тебе!
Хайдут ми Велко лежи, умира,
Младо му булче над глава стои,
над глава стои, тихом му дума:
– Тежко ти, хайдут Велко, горко ти!
Ти като лежиш болен умираш,
Кой ще ти носи дългата пушка
бойлия, хайдут Велко, бойлия?
– Нек ми я носи Милош побратим,
за мене черни очи, за мене!
– Кой ще ти носи тънката сабя
френгия, хайдут Велко, френгия?
– Нек ми я носи Милош побратим
за мене, черни очи, за мене!
– Кой ще ти носи чифте пищови
за тебе, хайдут Велко, за тебе?
– Нек ми ги носи Милош побратим
за мене, черни очи, за мене!
– Кой ще ти язди хранено конче
за тебе, хайдут Велко, за тебе?
– Нек ми го язди Милош побратим
за мене, черни очи, за мене!
– Кой ще ти люби хубаво булче
за тебе, хайдуг Велко, за тебе?
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– Сичко си давам, булче не давам
за мене, черни очи, за мене!
А кога умра, нека да плаче
за мене, черни очи, за мене,
че нема юнак кой да го люби
кат мене, черни очи, кат мене.
Нека да плаче, нека да жали
за мене, черни очи, за мене.

Какви чувства събуди песента на Теофана в душите 
на Хаджи Костадин и другите стари средногорци, не 
бих могъл да кажа, но по очите на почти всички жени 
се появиха сълзи. Те не можеха да се откъснат от очите 
на Теофано, и то не само защото и те бяха черни и 
красиви като на Хайдут Велковото булче, а защото 
през тях говореше една страдална душа, един копнеж 
по несбъднати блянове. Песента бе изповед на една 
жертва на високомерието и алчността на пловдивското 
чорбаджийско съсловие.

Теофана Малки Вълко Чалъкова бе израснала 
като нежна девица с душа благородна, копнееща за 
по-друг живот, достойна за съпруг учен и възпитан, 
но майчината безразсъдност и високомерие я бяха 
предали в ръцете на Яковаки Павлита, един алчен и 
морално пропаднал гъркоманин, който след като я 
тормози четири-пет години, я остави млада вдовица с 
две малки деца, за да бъде оскърбявана и накрай лишена 
от наследство от още по-алчния и безскрупулен негов 
брат Аргир.

Песента на Теофана привлече и младежите. Те 
бяха в друга стая, слушаха учителя Славчев, който им 
обясняваше колко много е изостанал Пловдив с това, 
че все още няма читалище както другите градове.
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– Бре Цоко, много закъсня, се обадиха неколцина 
към влезлия неочаквано Цоко Каблешков.

Закъснях, ама ви носа радостна вест. Доктор 
Стоенчо изпрати хабер по телеграфа, че Али паша 
назначил вече комисия да изработи ферман за българ-
ската черкова, отговори Цоко.

– Значи пак комисии, пак разправии, то ще рече 
нищо няма да стане.

– Сега, господа, ще стане, намеси се Драган 
Цанков, ще стане, защото преди да се реши въпросът 
в Цариград, той се реши на Стара планина, решиха го 
не патриархът и Али паша, а Хаджи Димитър, Стефан 
Караджа и Панайот Хитов. Турското правителство 
разбра, че българите могат не само молби да подават, 
но и пушки да държат. Знаете ли какво писаха немските 
вестници за Хаджи Димитър и Стефан Караджата, 
нарекоха ги „герои, достойни за по-друга участ” – И 
ми елите ли, че Али паша ще остави да се размирява 
държавата заради това, че гръцкият патрика не искал да 
признае българската черкова.

– Да, но какво ще каже Русия, тя все още държи 
за помирение между нас и Патриаршията, каза Рашко 
Петров.

– За Русия, господа, не бързайте да предрешавате 
въпроса, намеси се Геров. Не забравяйте, че Русия е 
преди всичко славянска страна. Аз има вяра в граф 
Игнатиев. Той знае не само какво се крои в Цариград, 
но е добре осведомен за настроенията и тук в България, 
пък и в Русия всички не мислят еднакво.

– Ти, бай Драгане, идваш от Ниш, вярно ли е, 
че сърбите са сключили съюз с черногорците, запита 
един от по-младите гости.
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– Вярно е, отговори Цанков, и не само е вярно, но 
е и радостно. Нека те натиснат от запад, както гърците 
натиснаха на остров Крит, па и нашите, като скочат от 
Стара планина, па ще видите тогава, че султанът ще 
даде не само екзархия, но и нещо друго.

– Златни да ти са устата, бай Драгане, все такива 
неща да казваш.

– Славен народ са черногорците, но и нашият лъв 
балкански скоро ще скочи, добави друг, а неколцина 
запяха:    

Стани, стани, юнак балкански.
От сън дълбок се събуди,
Срещу народа отомански
Ти българите поведи.

Викове: Ура! Ура! Да живее България! Долу тур-
ците! изпълниха стаята и рояк шапки полетяха към 
тавана.

– Аз, Тодоре, мисла, че тия младежи го прека-
ляват, прощавай, но не мога да остана повече – каза, 
примижавайки Яким Груев, и си излезе.

– И аз, Тодоре, мисла да се прибирам вече, каза 
Цоко Каблешков и поръча да му запалят фенера.

Мнозина се спогледаха.
– Оставете ги да си отиват и без такива петли ще 

съмне, каза някой.
– Та и какво друго можеш да очакваш от Яким 

Груев, като е станал машата на пашата, добави друг.
Веселието продължи.
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Ученическо дружество

Михаил Маджаров
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УЧЕНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Пловдивската гимназия беше станала широко 
известна; за нея се говореше по всички български земи 
– на север от Стара планина, в Тракия и в Македония. 
Мнозина ученолюбиви родители искаха да пратят 
децата си на учение там, но нямаха близки в Пловдив, 
гдето да ги настанят на квартира. Гъркоманските 
семейства бяха станали плашило. Затова когато учи-
телят Петко Радомиров съобщи по вестниците, че от 
есента на 1871 година открива в Пловдив пансион за 
български ученици, нареден по европейски образец, 
мнозина родители побързаха да изпратят децата си в 
него:

Пансионът на Радомиров се помещаваше в една 
голяма къща всред гръкоманската махала на Джам-
базтепе. В него учениците получаваха храна и квартира 
и под надзора на специален възпитател си готвеха 
уроците.

Най-приятното време в пансионите са предпраз-
ничните следобеди и празниците – тогава има много 
свободни часове и за разходка извън града, и за игри, и 
за разговори и забави. А когато се случеха два празника 
един след друг както на 8 и 9 ноември 1871 година 
(неделя и Архангеловден), тогава забавите и игрите 
нямаха край. Вечерта на Архангеловден, след като 
Михаиловците, Рашковците и Гавриловците – те бяха 
пет-шест души – почерпиха другарите си за именния 
си ден, някой извика:

– Другари, хайде да основем дружество!
– Какво дружество?
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– Разбира се, ученическо, спомагателно дружество, 
започна важно Михаил Маджаров, който бе приказвал 
предварително с някои от пансионерите по този въпрос. 
Днес навсякъде по света хората се сдружават, за да си 
помогнат взаимно и да се усъвършенствуват в науките 
и просветата. И ние имаме нужда от просвета, трябват 
ни книги, трябват ни списания, вестници, а може ли 
всеки да си ги купи сам? – Не може. Затова трябва да се 
сдружим, да съберем средства и да си набавим всичко, 
каквото е необходимо за нашето самообразование.

Маджаров бе син на богатия копривщенски тър-
говец абаджия Иван поп Михальов Маджаров, ходил бе 
с баща си по пазари, видял бе много неща, пък бе и по-
възрастен от другарите си, тъй че всички се вслушваха 
в думите му и приеха предложението за образуване 
на дружество. Веднага се състави списък на членовете 
с означение кой каква вноска ще прави и се избра 
настоятелство. Дружеството бе наречено „Напредък”.

През седмицата бяха поканени да се запишат 
и направят своите вноски за общата библиотека и 
учениците, които не живееха в пансиона. Събраната 
сума обаче бе малка, едва стигна за абониране на някол-
кото български вестници – „Македония”, „Право” и 
„Турция”, и списанието „Читалище”. За набавяне на 
прочитни книги трябваха още пари. По коледните 
празници настоятелството посети и някои по-заможни 
семейства с молба да подпомогнат дружеството, някои 
ученици донесоха помощи и от родните си места, 
гдето прекараха ваканцията. Освен български книги, 
реши да се набавят и руски, като се помоли руският 
консул Найден Геров да ги изпише от Русия.
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Един след обед в края на месец януари 1872 
година Михаил Маджаров и още двама други ученици 
чакаха пред работната стая на Геров. Щом гавазинът му 
съобщи, че ученици от българското класно училище 
искат да приказват с него, той остави настрана недопи-
сания доклад и каза веднага да влязат.

– Ние, господине Найдене, учениците-пансио-
нери при класното училище, започна Маджаров, обра-
зувахме дружество. Целта на нашето дружество е да 
събираме пари, за да си съставим библиотека. Ние 
купихме вече някои български книги, но искаме и руски. 
Много ни се иска да имаме руски учебници по история, 
по физика, а също и руски романи н стихотворения и 
ако има и някоя история на словесността. Но ние не 
знаем какви книги се печатат в Русия и как да си ги 
изпишем, затова Ви молим да ни помогнете.

Геров не дочака ученика да довърши обмислената 
от по-рано реч и побърза да отговори.

– Много се радвам, драги ученици, че искате да 
допълните училищното си образование с четене на 
книги. Вие трябва наистина да четете много, да съберете 
знания и да станете просветени мъже. Това се иска от 
Вас като пловдивски граждани. Вие знаете, че нашият 
град е средище на най-богатата българска област, 
но гърцизмът се е загнездил здраво в него и все още 
господствува. Наистина положението сега не е такова, 
каквото беше преди двадесет години, когато открихме 
вашето училище. Тогава български в града се говореше 
само в къщите на Чалъкови и в Каршиака, всичко друго 
бе погърчено. И трябваше много труд и борба, докато 
се дойде до днешното положение. Но да не помислите, 
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че всичко е постигнато. Не! Предстои още много борба 
с гърцизма. Той трябва да се измете от Пловдив и помен 
да не остане от него. Нашият град трябва да се издигне, 
трябва да заеме първо място на Балканския полуостров. 
В него трябва да има най-добри училища, библиотеки, 
музеи и печатници, и фабрики, и всичко, всичко, каквото 
има в европейските големи градове. И при това всичко 
трябва да бъде българско, само българско, та един ден, 
когато нашият народ се освободи – а това време ще 
дойде – той да стане достойно негова столица.

– Браво, господине Найдене, това ще стане, 
прекъсна, без да иска, единият ученик речта на 
консула, който в момента бе забравил, че е на руска 
дипломатическа служба в империята на султана и 
пред младите слушатели се увлече и каза това, което 
лежеше дълбоко в сърцето му. Но веднага се опомни н 
прехвърли разговора отново за книгите.

– Добре, момчета, вие искате руски книги, но ще 
можете ли да ги разбирате, нали във вашето училище 
сега руски език не се преподава или може би някои от 
вас вземат частни уроци.

– Никой не взема частни уроци, отговори 
Маджаров, но руски език се разбира лесно, прилича 
на църковнославянски, гдето го учим, и аз мисля, че 
ние ще можем да разберем и руските книги, стига те да 
дойдат.

Сравняването на руски с църковнославянски език, 
който по онова време се изучаваше в училищата и бе 
познат и от черковите, отплесна Геров към неговата 
любима филология и той се впусна да изяснява 
приликите и разликите между двата езика и как те, 
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учениците, знаейки църковнославянски, ще могат по-
лесно да изучат и руски. Обеща да поговори с учителя 
им по църковнославянски как той може да използува 
часовете по църковнославянски, за да им обяснява и 
руски. Обеща също в най-скоро време да изпише от 
Русия руски книги, като при това каза, че ще помоли да 
бъдат изпратени с намалена цена.

Учениците делегати останаха тъй възхитени от 
посещението си при руския консул, че не можеха да 
се нахвалят пред другарите си как дружелюбно той 
ги приел, колко много и хубави работи им говорил и 
какви чудни работи видели в руското консулство.

В събота след обед на 4 март 1872 година настоя-
телството на ученическото дружество имаше заседание, 
на което присъствуваха и няколко външни лица, 
членове на читалището Григор поп Божков, Георги 
Консулов и Димитър Попов.

– Утре, започна председателят Никола Бело-
веждов, се открива епархийският събор, дошли са 
представители от цялата област и ние трябва да им 
обърнем вниманието за всички нередности, които 
стават в града, та дано поне сега се направи кое-годе.

– Добре казваш, го прекъсна Георги Кожухаров, 
но как може да стане това, когато никой не те пуска 
и да припариш до заседанията им. Едно време даскал 
Яким викаше учениците да пеят, докато съборяните 
вечеряха, сега и това не правят.

– Има начин – ще издадем вестник.
– Как вестник, че кой и къде ще го напечата?
– Никакъв печат, вестникът ще бъде ръкописен, 

ще го препишем в много екземпляри и през нощта 
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тайничко, без да ни види някой, ще го разлепим по 
вратите на училището, на метоха, на черковата Св. 
Богородица и по дуварите на някои улици, и в някои 
къщи ще го бутнем. И да видите утре всеки ще се спира 
и ще чете.

– Браво, бе Кольо, извикаха неколцина. Хайде 
още сега да почнем да го пишем, ама как ще се нарича 
вестникът.

– Е, кажете вие. Като бях през зимната ваканция 
в Копривщица, обади се Маджаров, там някои бяха 
издали вестник „Тръба” и бяха писали така:

Тръба бучи в Гръмидол,
Гласът й чак в Косьовдол
на коприщени ечи
да прогледнат те с очи.

Аз бих рекъл да го кръстим „Кавал” – да им 
посвирим на нашите господаре и чорбаджие.

– Много хубаво име, съгласни сме, Михале.
– Сега да си разделим работата. Ти, Михале, ще 

напишеш уводна статия. Ще посочиш как нашите 
първенци като Яким Ефенди и Цоко ага „се грижат” 
за училищата и читалището. Ще трябва да се съберат 
и някои дребни съобщения за разни нередности, да се 
изброят, както прави бай Данов в Летоструя.

– Тази работа ще я свърша аз, обади се Григор 
Божков, при мене в книжарницата такива работи често 
се приказват н аз съм си забелязал някои.

– Много добре, Григоре, а пък аз съм започнал 
да пиша едно обръщение към представителите на 
събора. Слушайте да ви прочета малко от него, та да 
видим дали ще го одобрите:
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Та чуло ли са е видяло
какво чудо станало
В Пловдива града голяма.
Събрали са се, отбрали
Старей и чорбаджии
Да си общини наредят.
Да съдят мъже и жени,
Попове да запопуват.
Запопени да разпопват.
Либе с любовник венчават
И пак такива развождат.
Школя, даскаля нареждат
И пансиона подреждат,
Читалището разправят
И щом им скимне затварят.
За представление подбуждат.
Сичката младеж насърдчят
Младежи с радост ся завзимат
Представление да им направят.
Тогава от метоха глас донасят
Чорбаджиите не дават.
Всичко в добър ред вървеше.
Догде между им имаше
Риби, маймуни и мечки.
Рибите вечно мълчаха.
Маймуните ги следяха.
А пък мечкити плашеха.
Но сичко в света минува.
Повдигат са рибити.
Разиграха са маймуни,
Разреваха мечкити.
Това на чорбаджия докривя,
на чорбаджии и изедници.
...........................................

И така нататък ще продължа да им опиша всич-
ките беззакония.
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– Браво, много добре! – извикаха всички и веднага 
се заловиха за работа.

Късно вечерта вестникът беше готов в тридесет и 
повече екземпляра, които през нощта бяха разлепени 
на определените места.

– Детинщина! Вместо да си учат уроците, занима-
ват се с каквото не им е работа, казаха някои от засегна-
тите лица.

– Пущат ги такива и в наше село, каза калоферският 
представител.

„Кавал”1 бе наистина младежка работа, но 
издаването му от пловдивските младежи без израз 
на нараснало обществено съзнание, на критично 
отношение към ръководството на обществения живот 
в града. „Редакторите” му правеха първите си стъпки 
като журналисти и обществени дейци. С критичност 
и самоинициатива учениците-пансионери се проявиха 
впрочем и в училището. Те наложиха отстраняването 
на учителя Иван Чунчев. Той преподаваше закон 
божи, но беше съвсем неподготвен и с нетактичността 
си така бе компрометирал и себе си, и предмета, че 
учениците бойкотирваха часовете му и не един път бяха 
изявили недоволството си от него и пред директора и 
училищните настоятели. Чунчев обаче се ползваше с 
подкрепата на училищните настоятели и владиката и 
те се съгласиха той да бъде отстранен от училището, 
чак когато няколко по-буйни ученици бяха го изтикали 
с викове и замервания из училищния двор. За тази 
постъпка учениците, между тях и Михаил Маджаров, 
бяха изключени, но после амнистирани.
1 Екземпляр от в. „Кавал” се намира у автора.
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Това будно обществено съзнание и дух на кри-
тичност, които се насаждаха в Пловдивската гимназия 
и в пансиона, се пренасяха от учениците и в родните им 
места през ваканциите. Там те участвуваха в заседания 
на читалищата и дружествата, каквито имаше, спореха 
с учителите по училищните работи, изказваха се по 
обществени въпроси и прочее. И затова след ваканциите 
те се връщаха в пансиона не само отпочинали, но 
и обогатени с нови и разнообразни впечатления и 
настроения. Вечери наред пансионерите не можеха да 
си изприкажат кой какво е видял и научил.

През месец март на 1872 година апостолът 
Васил Левски бе обходил много села и някои градове 
из Пловдивската област. Учениците бяха зачули за 
срещите му с разни лица, за устроени тайни събрания 
на революционни комитети и сега след великденската 
ваканция в края на април споделяха чутото.

– Във всяко село той се облича с други дрехи, с 
непознати хора се среща само ноще, като си променя 
лицето, за да не могат да го познаят, разправяше един 
от учениците.

– А пък аз чух, че си променял и името, на едно 
място се казвал Афъс ефенди, на друго Асанооглу 
Видинли, а се подписвал Аслан Дервишооглу, твър-
деше друг.

– Той не само себе си прекръщава, но и градовете, 
гдето ходи, никога не нарича с имената им, а за всеки 
град е измислил друго име, така че само най-верните 
му хора знаят откъде идва и накъде отива. Аз чух, че 
Пловдив той наричал Серезли Юсеин.
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– А знаете ли, че преди не знам точно колко време, 
той е бил и тук в Пловдив и можете ли да се сетите у 
кого е ходил – у руския консул Найден Геров. Отишъл 
той у консулатото и си приказват с консула, а нещеш ли 
точно по това време пристига и пашата с един билюк 
заптиета. Консулът се изплашил, а на Левски и окото не 
мигнало. „Аз, бае Найдене, казал той, ще поръчам кафе 
за паша ефенди.” Отишъл човекът в кухнята и там пред 
заптиетата приготвил кафето и го поднесъл: „Буйрум, 
паша ефенди!” Пашата го помислил за прислужник, а 
той си излязъл от консулатото мирно и спокойно.

– Хей че безстрашен човек е този Левски. Защо 
пък не дойде и при нас в училището и пансиона, нали 
по-рано и той е бил ученик тук, та и ние да го видим, 
казваха неколцина.

– Аз, каза Никола Беловеждов, научих, че той 
се срещал тук с учителя Матевски и че най-верният 
му човек бил Гошо Търнев от Каршиака, нали го 
познавате. Аз не зная дали е точно така, но мисля да 
помолим бай Гошо да ни повика, когато дойде Левски. 
Но дали пък Левски ще се съгласи, кой знае.

Още не приключил разговорът за Левски и в 
стаята се втурна лудешката Михаил Маджаров с един 
голям вързоп книги в ръце.

– Ура! Другари, знаете ли какво нося – книги 
от Русия. Ония, дето ги поръчахме през януари, 
пристигнали в консулатото и чичо Никола Чалики ми 
ги предаде. Ето ги!

Всички се нахвърлиха върху вързопа и почнаха 
да вадят книгите.
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– Ето една история на средните векове. Ще взема 
да я чета, много обичам да чета за кръстоносните 
походи.

– А ето един учебник по география, охо... о, в три 
части, от Смирнов. Аз май че съм виждал тая книга на 
масата на учителя Павлов. А ето и едно путешествие. 
Точно книги за мене.

След туй следваха физики, химии и разни други. 
Геров бе направил добър подбор. Беловеждов се зачете 
в една теория на словесността.

– Вижте, вижте, тук е обяснено какво е изящно 
произведение. Има нещо от онова определение, което 
ни каза учителят Славчев, но не мога да го разбера 
добре.

Учителят Димитър Славчев бе учил в Атина и 
Париж, имаше широки интереси и много познания. 
Говореше леко и умееше и най-отвлечените въпроси 
да изложи конкретно и ясно. За да разберат учениците 
му що е идеал и що е изящно произведение, той им 
бе казал: Вземете очите на една хубава италианка, носа 
на една гъркиня, снагата на една англичанка, устните 
на една французойка и си създайте във въображението 
една нова хубавица. Докато образът на хубавицата 
е само във вашата душа, той е идеал, изложите ли 
го на камък, на картина, в поема – той става изящно 
произведение. Михаил Маджаров не бе забравил 
това определение и до последните години на дългия 
си живот. Тъй дълбоко се бе врязало то в душите на 
пловдивските ученици.

В момента Маджаров се бе зачел във Филоновата 
христоматия по словесността. Тя бе книгата, която по 
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онова време всеки млад образован българин мечтаеше 
да има. От нея младежите се запознаваха с руската 
и световна литература, от нея се учеха и сами на 
стихотворство.

– Слушайте да ви прочета стихотворението 
„Узник” от Пушкин, каза той и зачете:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой,

 Мой грустный товарищ, махая крылом.
Кровавую пищу клюет под окном.
Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвит хочет: „Давай улетим!
Мы волные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей, белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляет лишь ветер... да я!”

– Разбрахте ли всичко, запита Маджаров.
– Аз, се обади Георги Кожухаров, всички думи не 

разбрах, но се сящам какво казва Пушкин: Затворникът 
– това е нашият народ, който е поробен от турците, 
а орелът, който иска да го освободи, е Русия. Нали 
затова на руското знаме има орел.

– Да, точно така е, потвърдиха и други.
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Празникът на славянските
просветители

Икона на “Св. св. Кирил и Методий”
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ПРАЗНИКЪТ НА СЛАВЯНСКИТЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Чествуването на деня на славянските просветители 
Кирил и Методий като училищен празник започна в 
Пловдив. Класното училище още на следната година 
подир основаването му бе наречено на името на 
двамата братя и салонът му бе украсен с тяхната икона. 
На празника им на 11 май учениците я окичваха с цветя 
и изпяваха тропара им, а учителят произнасяше слово 
за тяхното дело. Така беше до 1858 година. Тогава 
учителят Яким Груев се обърна с писмена покана (в 
„Цариградски вестник”) до всички български учители 
да устройват тържествено чествуване на празника. На 
поканата се отзоваха учители от всички краища на 
страната и още на следните години празникът почна 
да се чествува като общоучилищен.

В Пловдив от 1870 година тържеството от учи-
лището и черковата почна да се пренася и извън града – 
местността Едикардаш до Марица. За там към три часа 
след обед се запътваха строени в редици по войнишки 
учениците от класното училище, предвождани от 
някой учител, най-често от Димитър Славчев.

„И докато нашите енергични стъпки отекваха по 
калдъръмите, пише в спомените си Михаил Маджаров 
за чествуването на празника през 1872 година, от над-
висналите еркери и прозорци се подаваха любопитни 
глави на гъркомански момичета и жени.”

– Я виж Куюмджоогловата мързелана Фроса, кога 
сте я видели да плете, ама сега е взела шишовете, за да я 
видим, че е работна – каза един от по-младите ученици.



254

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

– Зарежи я, отговори друг, ней не е до плетка, а 
иска да покаже, че не зачита празника.

И наистина гъркоманите в центъра на града все 
още не искаха да се предадат и след българската победа 
в църковната борба. Според фермана, който турското 
правителство издаде на 28 февруари 1870 година, тази 
част от града заедно със Станимака и няколко околни 
села и манастири не влизаха в Българската екзархия 
и бяха си запазили всички права на самостоятелно 
управление, имаха дори свой владика и се надяваха, 
разбира се, отново да завземат целия град. Това 
обаче не смущаваше българите. На този ден (11 май) 
българските търговци и еснафи до един затваряха 
своите дюкяни и работилници и всички заедно със 
семействата си участвуваха в тържествата в черновата 
и училищата, а след обед се отправяха към Едикардаш. 
Скоро широката поляна около седмоклонестия голям 
чинар, огънала в пролетна зеленина, се изпълваше 
от празнично настроен народ, разделен на групи по 
възраст, пол и съседски приятелства.

– Та ви казвам аз, говореше Никола Чалики на 
насядалите му наоколо съседи и приятели, никакво 
помирение с патриарха не бива да става. Да съм в 
Цариград, главите им ще откъсна на онези, които 
приказват за промяна на фермана.

– И аз така мисля, Никола, но изглежда, че ще 
трябва пак ние старите оттук да почнем. Минавам 
завчера покрай черковата Св. Неделя и като гледам 
гудилските попове вътре, иде ми не знам какво да кажа. 
Камъни на ръце съм носил да я правим тая черкова, 
а още ги търпим в нея тия, които и ръцете не са си 
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помръднали да я правят. Ех да е жив сега дядо Вълко 
Чалъка, бог да го прости, не знам какво би направил.

– Ти, дядо Пейо, не се трови, ами като по-стар 
благослови павурчето да ни е честит празникът, па 
то ще му доде времето и на Св. Неделя и на другите, 
каза Никола Чалики, като подаваше оловното павурче 
с препечена карловска ракия, което веднага тръгна от 
ръка на ръка.

Темата на разговорите в съседната женска група 
бе новият малакоф на госпожа Гюмюшгердан, донесен 
преди една седмица от Виена.

– Блазе й на Михалица, най-хубавото, каквото 
има по света, най-напред у нея ще го видим, повтаряше 
кокона Елена, втората жена на Павел Куртович.

Като предвидливи домакини жените не бяха 
забравили и закуска. Скоро по разпрострените месали 
се наредиха сирене, яйца, маслини, луканки, рачели и 
още много други лакомства.

– Да закусят децата.
Покрай децата се наредиха и възрастните. Делко 

гайдарджията, който не пропускаше подобни срещи, 
бе заел вече своето място и след като гаврътна няколко 
чашки ракия, за да „намаже гайдата”, наду я и започна:

Мама Стояну думаше
– Синко, Стоене, Стоене.
Хайде да те, синко, оженя.

Стоян обаче не иска да се жени, защото Богдан 
войвода, го е калесал за знаменосец и на Гергьовден 
щял да побие байрака, „момчета да си събере и хайде 
на Стара планина”.
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– Аферим, Неделко, да си жив и здрав не само 
на сватби и празници да свириш, ами и български 
войници да водиш, го поздрави Тодор Кесяка.

– Мислиш ли ти, Тодоре, че султанът ще допусне 
това, гдето го пишат нашите вестници – християни да 
се приемат във войската, каза Павел Куртович.

- Ако ще нашият народ може да си уреди войска и 
без него, па ако искаш и против него, отвърна Кесякът.

– Ти, Тодоре, май почна да приказваш все на 
едро, забеляза Петър Аврадалията.

– А ти по-добре погледни младежите, отвърна 
Тодор и посочи строените в две редици ученици от 
класното училище и еснафски чираци. Пред всяка 
редица изпънат по войнишки стоеше по един командир.

– Сега, като дам знак, вие ще нападате и всеки ще 
гледа да си хване по един роб, обясняваше единият 
командир.

– Вие, инструктираше своята чета другият коман-
дир, няма да се оставяте да ви заробят. Най-страшното 
е да станеш роб, който е юнак, роб не става.

„Играехме на роби, пише участникът в игрите 
Мих. Маджаров, всеки си набелязваше кого ще залови и 
гонитбата почваше.” Не беше обаче лесно да се настигне и 
хване някой, поляната бе широка, имаше храсти, хендеци.

Точно в разгара на приказките и играта от града 
пристигна запъхтян Андон Балтов с телеграма в ръка.

Учителят Славчев я грабна от ръката му и зачете:
„Днес екзархът служи в българската черкова. 

Ферманът е приложен в действие. Да живее българският 
народ! Д-р Стоян Чомаков.”

– Ура! Да живее екзархът! се развикаха всички.



257

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

С отслужването на първата служба като български 
църковен началник екзархът бе приложил фермана и 
с това бе сложил край на всички опити на турското 
правителство и гръцката патриаршия да го променят.

За промяна на фермана и заменяването му с 
нов настояваше Патриаршията, защото се надяваше, 
че с новия ферман българите ще бъдат обявени за 
неправославни и това ще ги уплаши, за да се върнат 
отново към нея. Турското правителство пък мислеше 
по този начин да откъсне българите от руското 
влияние. Българите обаче не допуснаха да стане нито 
едното, нито другото. Правото на българския народ 
за културно самоуправление, признато чрез фермана 
от 1870 година, сега с прилагането му в действие се 
затвърдяваше окончателно.

– Оттук право на станцията да поздравим екзарха 
и нашите хора в Цариград за тази нова победа, 
предложиха някои.

Жените вече бяха събрали месалите от тревата 
и множеството на групи потегли към града. Играта 
обаче все още продължаваше. Неколцина юнаци не 
се оставяха да ги заробят въпреки отчаяните усилия на 
преследвачите им.

– Как ще го хванеш, скача и се крие като Левски, 
се оплакваше Георги Кожухаров от своя противник.

– Не се хваща, защото ти го гониш, дай го на 
мене, па ще видим дали ще ми убегне, отговори друг.

– Хайде, момчета, време е вече да си вървим, 
повтаряше няколко пъти учителят Славчев, но никой 
го не слушаше. Лесно ли е да се наситят на игра 16–17 
годишни младежи през месец май.
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Когато най-после играчите се отправиха към 
града, вечерният мрак се впускаше из градските улици. 
Въпреки дневната умора стъпките на учениците още в 
първата улица се изравниха по войнишки под звуците 
на песента:

Откак се е зора зазорила, мила мамо,
Оттогаз е войска завървяла.
Саблите им, мила мамо, лъскат кат ясно слънце,
Войводата им, мила мамо.
Сам цар Иван Шишман!

– Какъв е този аскер, бе комшу, запита една 
подала се от портата турска глава, като се взираше в 
отминаващите ученици, едва осветявани от мъжду-
кащите улични фенери.

– Какъв ти аскер, не виждаш ли, че това са 
учениците от българското сколйо, отговори една 
гръцка глава, надвесила се от отсрещния прозорец.

Прав беше турчинът. Пред портата му бе минало 
малко войсково отделение, което се връщаше от 
обучение. Защото не униформата, а дисциплината и 
жертвоготовността са, които превръщат група хора 
във войскова част. Тези добродетели ги имаше в пълна 
мяра у учениците на Пловдивското класно училище 
през 1872 година.

Когато групата стигна до една голяма двуетажна 
къща, учителят Славчев ги спря.

– Тук, в тази къща, започна той, живее нашият 
уважаем съгражданин д-р Рашко Петров, който работи 
за благото на българския народ. Той е готов всякога да 
се притече на помощ на всеки болен и нуждающ се.

– Ура! Да живее д-р Рашко Петров! – извикаха 
учениците и учителят.
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– А сега една песен за семейството на славния 
родолюбец д-р Рашко Петров!

Още незавършила песента – от портата се показа 
съпругата на Петров госпожа Харитина с широка табла 
в ръка, на която бяха натрупани всевъзможни неща за 
хрупане – сушено грозде, смокини, орехи, бадеми и 
шише с ракия за учителя.

Таблата бързо се опразни и веселата група 
продължи пътя нагоре.

– А тук, в тази порта с руския герб, живее и 
работи господин Найден Геров. Той е първият дирек-
тор на нашето училище, негов основател. Учил е 
в Русия и сега е руски консул. Вие знаете, че Русия 
защитава всички християни в Турция и им помага да 
се просветят и освободят. Тази работа тук в Пловдив 
върши господин Найден Геров. На колцина младежи 
като вас той е помогнал да отидат на учение в Русия, 
колцина българи той е спасил от турските затвори, 
защото от него се бои и пашата. Да живее консул 
Найден Геров! Ура!

Тук учениците бяха почерпени с бонбони, 
каквито не бяха яли.

След като бяха посетени още две-три къщи на 
видни български първенци, най-после групата, вече 
понамаляла, защото някои си бяха отишли, спря в 
широкия двор на Стоян Чалъков Големия. В къщата 
сега живееше вторият му син Тодор. Учениците бяха 
идвали и друг път тука. По традиция в деня на смъртта 
на Стоян Чалъков и на други големи празници те идваха 
да поздравят семейството на основателя на училището. 
Познати им бяха неговите народополезни дела, както 
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впрочем и Найден Геровите, но словоохотливият 
Славчев не пропусна и сега да ги повтори още един път. 
За гостоприемството на домакините беше излишно да 
говори, защото щом завършиха песента, учениците 
бяха поканени на закуска.

– Хайде, момчета, изяжте си хляба и сиренето, а 
орехите и бадемите си турете в джобовете и си отивайте, 
защото майките ви ще се чудят къде сте са денали – ги 
наставляваше баба Тодорица.

– А ти, даскале, остани да си поприказваме, каза 
Тодор. За него бе сложена вечеря, на която при чашка 
вино бе обсъдено още веднаж голямото събитие на деня 
и други някои въпроси. Домакините не пропуснаха да 
се осведомят и за вървежа на училищните работи.

Когато Славчев напусна Чалъковата къща, набли-
жаваше полунощ. Хладният нощен въздух освежи 
замъглената му от виното и многото говорене глава и той 
бодро закрачи по калдъръма към Гюмюшгердановото 
кафене. Когато стигна до него и видя, че е затворено, 
той се спря и замисли.

– Сега накъде?
След тържества като днешното Славчев отбягваше 

да се прибира у дома си и обикновено нощуваше по 
кафенетата. Жена му, кокона Катинка, не го пускаше да 
влезе в къщи. Тя беше гъркиня. Славчев се бе оженил 
за нея на млади години, когато нямаше още борба 
между гърците и българите, а и сам той се гърчееше. 
По-късно, когато почна борбата, той се осъзна като 
българин, опита се да увлече и нея, но тя остана върла 
гъркоманка - не искаше даже и да чуе за българщина. 
След всяко участие на мъжа й в българския обществен 
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живот тя правеше скандали. Отначало Славчев се 
опитва да се наложи със сила, прави опит и за развод, 
но после се помири, в къщи не говореше нищо за 
българското движение, отчужди се и от двете си моми-
чета, които майка им държеше напълно под своя власт. 
Свободното си време прекарваше по кръчмите и 
кафенетата и напоследък се бе пристрастил към кар-
тоигрането.

Тази нощ бе вече късно да търси другаде подслон 
и той се запъти към дома си. Вратата бе заключена. Той 
не се и опита да я отваря, а отиде направо към малката 
постройка в двора, която служеше за жилище на 
няколко домашни животни. На покрива й бе просната 
черга, може би забравена. Той се уви с нея и легна под 
стрехата на две дъски.

В съзнанието му отново изпъкна преживяното 
днес, а след това всичко, което стана в Пловдив през 
изминалите двадесет години – как бе открито първото 
българско училище, как бе въведен български език в 
черковата Св. Богородица, как бе изгонен владиката 
Хрисант, как се постигна църковната независимост. 
После мисълта му отлетя към бъдещето – как ще 
дойде и политическата свобода. Умората обаче скоро 
притвори очите му.

В това време пернатият му съсед по квартира 
възвестяваше наближаването на деня, защото майската 
нощ е кратка.
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Железница в Пловдив

Гарата
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ЖЕЛЕЗНИЦА В ПЛОВДИВ

През пролетта на 1873 година в Пловдив за 
нищо друго не се приказваше тъй много, както за 
предстоящото откриване на железопътната линия, 
която щеше да свърже града с Одрин и Цариград. Тя бе 
първата от румелийските железопътни линии, които 
австрийската фирма Барон Хирш и Сие бе почнала 
да строи. Пътят до Пловдив беше вече готов, сега се 
строеше частта до Белово, която след това щеше да 
бъде продължена до София, за да бъде свързана по-
късно през Ниш или Кюстендил с Вардарската линия, 
която излизаше от Солун. От есента бе почнало 
поставянето на релсите.

– Брей, отгде взеха толкова желязо, се питаха 
едни.

Други пък, които бяха видели пробното движение 
на товарните коли, не можеха да се начудят на бързината 
и силата на локомотивите:

– Бълва огън и не се спира пред нищо. Хала 
огнена ти казвам.

В края на май всичко бе готово и се съобщи, че 
откриването ще стане на 5 и 6 юни. Щял да пристигне 
от Цариград специален влак с великия везир и другите 
министри.

– И султанът ще дойде, твърдяха някои.
На 6 юни след обед всичко живо от града потегли 

към станцията. Тя, малко спретнато здание с начупен 
покрив, бе на същото място, гдето и днес се издига 
главната сграда на пловдивската гара. Тогава обаче тя 
бе далеч от града, повече от километър, и до нея се 
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отиваше по новопостроен път – сегашната улица Ив. 
Вазов. До станцията имаше и друга ниска постройка, 
подобна на сайвант. Тя бе предназначена за сточно 
депо, но сега за откриването бе превърната в ресторант. 
Зад нея в ливадите бяха разпънати няколко големи 
чадъра. Всичко бе почистено, пред входа бе уредено 
дори и нещо като малко паркче с алеи с борчета, доне-
сени от Родопите.

След обяд към 5 и половина часа всички се наре-
диха около станцията. На челното място на перона 
застанаха пловдивският мютесариф Фехим паша и 
русенският валия Асим паша, който бе дошъл нарочно 
за тържеството. Зад тях бяха кадиите, моллите, хри-
стиянското духовенство, после ученици от разни учи-
лища, представители на еснафските организации, чор-
баджии и най-сетне обикновеният народ, който се бе 
наредил и надалече по двете страни на новия път към 
града. Срещу пашите стоеше наредено едно войсково 
отделение с няколко офицери. Многобройни заптиета 
сновяха насам-натам и подканваха народа и децата да 
пазят ред и да не се натискат. Баничари и шербетчии се 
провираха между навалицата, поднасяха своите табли с 
банички и наливаха шербет от чучурите на дългите си 
бакърени ибрици.

Точно в 6 часа един малък локомотив с висок 
кумин, отрупан със зелени клони и цветя, примъкна 
запъхтян няколко вагона и бавно спря. Вагоните, също 
украсени с цветя, бяха нови, чисти, спретнати. Това бе 
султанският трен, изработен във Виена за австрийския 
император и подарен от него на султана.



267

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

– Машаллах! Машаллах! извикаха няколко гласове. 
Щом локомотивът спря, от фургона бърже скочи млад 
кондуктор с малко синьо кепе на главата и почна да 
отваря вратите на купетата – те не бяха съединени с 
общ коридор, както са сега, а всяко имаше своя врата 
навън. От първия вагон слязоха великият везир Мехмед 
Рюжди, последван от други паши и офицери, от 
втория вагон също слязоха висши турски чиновници, 
от третия вагон стъпи на перона барон Хирш и разни 
цивилни лица. Великият везир и придружаващите 
го, след като си размениха обичайните поздравления 
с Фехим паша и Асим паша, обходиха и поздравиха 
групите посрещачи. Строените войници им отдадоха 
чест, а учениците изпяха по една песен.

Гръмко „Падишах яшасан!” се подемаше след всяко 
изречение от поздравите на везира. Всички се надигаха 
на пръсти да видят пашите и позлатените им еполети.

– Този зад великия везир с очилата е Мидхат 
паша, който беше валия в Русчук, а сега е министър 
на правосъдието, другият зад него е Махмуд паша, той 
е министър на търговията, обясняваше един, който 
изглежда наистина бе осведомен. – А ето го и Кяни 
паша, същият, който беше тука мютесарифин преди 
години, той е татарин, учил е в Русия.

– Бре, много паши, много нещо и все дебели, 
обади се някой.

– Ти какво искаш, да са клечки като нас ли, да не 
би да ядат черен хляб и сух фасул, като ние с тебе, му 
отговори съседът.

– А кой е онзи от лявата страна на садразамина, 
все с него върви, запита трети.
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– Това е барон Хирш, председателят на компа-
нията, която строи линията, а тия зад него са инженери. 
Той върви със садразамина да му обяснява как е 
построена линията .

– А онези с бележниците в ръце, които току се 
обръщат насам нататък и записват нето, те пък какви 
са, се питаха други неосведомени.

– Това са вестникари от разни вестници. 
Компанията ги е поканила нарочно, за да видят линията 
и после да пишат за нея във вестниците.

И наистина никога друг път в Пловдив не 
бяха идвали толкова много журналисти. Тук бяха 
кореспондентите на „Neuе Freie Presse”, „Journal de 
debats”, „Levant Herald” и на цариградските „Levant 
Titеs”, „La Turquie”, „Le Phare de Bosphore”, a cъщо 
и представители на телеграфните агенции Reuter, Ha-
vas и други. Имаше дори представители и на двата 
български вестника, които излизаха по това време в 
Цариград – „Турция” и „Право”.

След като обходиха посрещачите и разгледаха 
станционната сграда, високите гости спряха в 
чакалнята. Малката зала блестеше – всичко бе ново, 
светло чисто. Лъчите на вечерното слънце минаваха 
през прозорците, пречупваха се по златножълтите 
еполети и екселбанти на пашите и позлатяваха стените. 
Освен висшите местни чиновници, чуждестранните 
консули и журналистите, в залата влязоха и по един-
двама представители на националностите в града; за 
повече нямат място. Българите бяха представени от 
Цоко Каблешков и мирополит Панарет.
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Великият везир произнесе реч, в която възхвали 
непрестанните грижи на султана за благоденствието, 
мира и напредъка на страната. Доказателство за това 
била и новата железопътна линия, която щяла да улесни 
транспорта и щяла да допринесе за подобряване на 
живота и поминъка в Тракия. Накрай призова всички 
да се обединят и подслонят под бащинската сянка на 
падишаха.

Докато везирът говореше, хитрият Панарет успя 
да привика до вратата група ученици от българското 
училище, които щом завърши речта, запяха Груевата 
училищна песен „Нашири нур”. „Аферим, чоджуклар”, 
което доволният министър каза, зарадва владиката 
повече от учениците.

След посрещането гостите и официалните 
посрещачи се оттеглиха на почивка и вечеря в ресто-
ранта и под чадърите. Вечерният хлад, фееричното 
осветление от множеството запалени фенери и 
борови факли, маршовете на военната музика и 
честите гърмежи задържаха любопитното множество 
до късно. Подобно зрелище бе рядкост за Пловдив и 
то не се напускаше лесно. Чак когато високопочтените 
гости след хубавата вечеря се качиха на файтоните 
и по новопостроения път се отправиха към града, 
множеството народ се разпръсна.

На другия ден преди обед в конака имаше прием. 
Великият везир прие началниците на разните служби 
в града, а също и представители на немюсюлманските 
общини. Освен препоръки, той раздаде сега и ордени. 
И сега българите бяха представени от владиката 
Панарет, Цоко Каблешков и Тодор Кесяков. И тримата 
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получиха ордени. Не бе забравено и българското 
училище, учениците, на което вчера бяха изпели пред 
везира „Нашири нур” – то получи 25 турски лири 
подарък и пожелание да подготвя верни поданици на 
султана.

Докато великият везир приказваше с представи-
телите на общините в конака, Мидхат паша отиде 
в затвора Ченгенекауш. Там бе затворен Атанас 
Узунов. След несполучливия опит да убие хасковския 
чорбаджия гъркоманин Хаджи Ставри Примов той бе 
заловен и докаран в Пловдив за разследване. Велми 
ефенди, който водеше пашата, го спря пред седмата 
килия и заповяда да я отворят. От нея излезе един около 
25-годишен младеж, облечен в парцаливи дрехи.

– Вие ли сте синът на чорбаджи Цвятко, запита 
на френски привидно зачуден пашата.

– Да, аз съм, отговори спокойно Узунов.
– Чудно наистина – бос, гологлав, увит в парцали, 

не бих повярвал, че това е синът на чорбаджи Цвятко. 
Покойният Ви баща беше един от добрите ми 
приятели. Той бе образец на честност, трудолюбие и 
лоялно отношение към държавата. Чудя се как синът 
му е попаднал в затвора.

– На господа комисарите всичко е известно от 
нашето изложение, отговори все тъй спокойно Узунов.

– С удоволствие прочетох изложението ви до 
извънредната комисия в Хасково. Вие сте изложили 
духовито нуждите от реформи в държавата. Това е 
в съгласие и с нашите намерения. Същите реформи 
понастоящем се разискват във вилаетските съвети, за 
тях пишат и вестниците.
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– Радвам се, че мислим еднакво, каза Узунов.
– Но какво сте търсили в Хасково?
– Ходих да подпиша изложението.
– Но защо посегнахте върху живота на Хаджи 

Ставри?
– За лични интереси и кръвни оскърбления.
– Да приемем, че е било така, но намереният у 

Вас документ, подпечатан с печата на разярения лъв, 
говори друго.

– Това е работа, скроена хитро от Хаджи Ставри.
– Срува ми се, че и Вие хитрувате, но ще видим – 

приключи разговора Мидхат паша.
На Мидхат паша, който познаваше българското 

революционно движение по-добре от всеки друг 
турски чиновник, бяха известни всички подробности 
около Хасковското приключение. Съобщени му 
бяха и всички участници в него, но той не бързаше с 
арестите и процеса. Чакаше да мине откриването на 
железопътната линия, за да не би чуждите журналисти да 
разтръбят за нови заговори и арести в Турция. Срещата 
му с Узунов стана с намерение да изкопчи нещо от 
него, но като не сполучи, той нареди разследванията да 
продължат и Узунов да бъде върнат отново в Одрин. 
Впрочем малцина българи се досещаха, че Узунов е в 
Пловдив, а още по-малко бяха турците, които знаеха 
кой е затворникът в седмата килия. Единственото 
нещо, което остана от това посещение на Мидхат паша 
в пловдивския Ченгенекауш, бе че седмата килия почна 
да се нарича Мидхатпашакауш.

След обед тържественият влак с гостите замина 
за Белово, последната готова станция на линията. Там 
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великият везир се осведоми за плановете и строежа 
на линията нагоре към Ихтиман и веднага се завърна 
направо за Цариград.

Тържеството по откриването на линията свърши 
и се забрави, но за железницата се говори и спори още 
дълго в града. Споровете бяха не за самата железница – 
тя стана нещо обикновено – а за ползата от нея.

– С построяването на железопътни линии започва 
нова епоха в историята на нашата страна. С това тя 
тръгва по пътя на прогреса и културата. Железниците 
ще свържат отделните области със столицата и цялата 
страна с европейските държави. Така ще бъде – казваха 
едни и като аргументи привеждаха речта на великия 
везир при откриването на пловдивската линия и 
писанията на чуждите вестници.

– Не е така, възразяваха други. Ние с нашите 
железници приличаме на жабата, която, като видяла, 
че коват вола, дигнала и тя крак. Чухме, че по Англия 
и Франца хората направили железни пътища и хайде 
и ние да направим. Но я да видим първо, защо там се 
направиха железни пътища и имаме ли ние това, което 
имаха те, преди да почнат да правят железни пътища. 
Те имат индустрия, имат фабрики, които произвеждат 
много стоки, тяхното земеделие е модернизирано. А 
къде са нашите фабрики, какво произвеждаме ние и 
какво ще прекарваме. Да речем, че през есента ще качим 
някои и друг чувал жито и ориз към Цариград, а после 
какво. Има да скрибуцат празни вагони. Ще видите, че 
и пътници няма да има всякога. И аз ви казвам, че тая 
линия не само няма да бъде продължена след една-две 
години, както разправят, а и направената ще спре.
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– Дотам няма да се дойде, отговаряха други. Не 
забравяйте, че барон Хирш и неговите съдружници 
са немски евреи. Вие не ги познавате, те са хора 
упорити, ще направят всичко, за да свържат Турция 
с австрийските железници. Това го искат самото 
австрийско и германско правителство. Тук въпросът 
не е само за прекарване на стоки в Турция, а за тяхното 
проникване в Югоизтока. Вижте англичаните имат 
Индия, французите имат Алжир, Африка, а за немците 
единственият отдушник е Близкият Изток и специално 
равнините покрай Дунава и другите големи реки като 
нашата Марица. Като тръгнат един път влаковете от 
Виена за Цариград, иди тогава, та спирай немското 
нахлуване. Ще станем немска колония - помнете ми 
думата. И да не речете, че това аз съм го измислил. Не 
сте ли чели какво е писал руският професор Ламански. 
Румелийските железници, казва той, са един от 
пътищата за немското проникване в Турция.

– Е, добре де, но ако всичко е така, както го казваш, 
защо султанът и великият везир го допускат.

– Че какво ще правят да го не допуснат. Не виждате 
ли, че Турция е станала играчка в ръцете на големите 
европейски държави. Докато преди последната 
война Франция беше силна, французите командваха 
в Цариград. Сега Германия и Австрия са силни и те 
почват да командват. Пред страха от Русия султанът се 
надява да го спасят немците, но те ще му изядат главата.

– Я оставете тази работа, тя е висша политика, не 
е лъжица за нашите уста, отговаряха по-реалистично 
мислящите. Че ние няма да спрем железницата, това се 
знае. Ясно е, че тя ще докарва и чужди стоки. Важното 
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е какво можем да направим, за да я използуваме и да 
си помогнем. Верно е, че сега нямаме фабрики, по 
имаме плодородно поле, което ражда всичко. Ако се 
запретнем да подобрим земеделието и скотовъдството, 
ще можем да изкарваме много повече. А пък и фабрики 
ще си направим.

– Какви фабрики?
– Какви ли, тук в Пловдив можем да направим 

например шекерена фабрика, дето прави шекер от 
чукундур. Такива фабрики, разправяше бай Данов, 
видял в Чешко, дето земята била много по-долна от 
нашата. А у нас, каквото боднеш, се ражда. Ако речем, 
можем и две шекерени фабрики да направим.

Въпреки действително сгодните условия захарна 
фабрика в Пловдив до Освобождението не се създаде. 
Но не се сбъднаха и очакванията на песимистите, че 
румелийската железница ще спре поради липса на 
стоки и пътници. Компанията умееше да понижава 
и повишава тарифите на стоките според годишните 
времена и състоянието на пътищата. Също и 
пътниците се увеличаваха. Пътят от града до станцията 
ставаше все по-оживен. Самата станция стана любимо 
място за разходки на пловдивчани, които с радост 
поздравляваха всеки новопристигащ трен. А той със 
свирката си още отдалече възвестяваше новото, което 
идваше в Пловдив.
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Изкупление на свободата

Кочо Честименски с другарите си
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ИЗКУПЛЕНИЕ НА СВОБОДАТА

Привечер на 18 януари 1876 година в Пловдив през 
Каршиака влязоха четирима мъже. Бяха Панайот Волов 
и Георги Бенковски. Те бяха избрани от Гюргевския 
революционен комитет за апостоли (ръководители) на 
Четвъртия (Пловдивския) революционен окръг и сега 
предприемаха първата си обиколка. Придружаваха ги 
пловдивчаните – учителят Христо Благоев и Христо 
Търнев, които ги бяха посрещнали в село Царацово. 
Наметнати с ямурлуци, четиримата мъже минаха 
бърже по моста на Марица и се упътиха към къщата на 
Стефан Дренски на източния склон на Джамбазтепе. 
Там бе уговорено да стане първата среща на апостолите 
с посветените в революционното дело в града.

В къщата на Дренски освен домакина ги чакаха 
учителят Никола Кожухаров, обущарят Кочо Чисте-
менски, Атанас Семерджията. Димитър Свещаров, Спас 
Турчев, Димитър Матевски и Никола Кацара. Докато 
се поздравиха, пристигнаха Андон Балтов, Григор поп 
Божков, Васил Бабаков и други. Стаята се изпълни 
с млади мъже. Очите на всички бяха насочени към 
апостолите, някои ги виждаха за първи път.

– Можем да почнем, каза Дренски.
– Братя българи, започна Волов, дойде времето, 

когато ще трябва да се сложи край на робството. 
Турците трябва да си отидат там, отгдето са дошли 
и нашият народ да получи свободата си. И това 
ще стане, но трябва борба. Вие знаете, че гърците и 
сърбите с борба сполучиха да се освободят, чули сте 
и за черногорците – една шепа народ са, но не се боят 
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от турчина и не го оставят на мира. Сега през пролетта 
ще почнат отново и херцеговинците, а и сърбите 
ще се обадят пак. Затова революционният комитет в 
Гюргево реши тази пролет и в България да се дигне 
въстание. Нека ударим турчина от всички страни, па да 
видим какво ще прави. Тогава и Русия няма да стои със 
скръстени ръце. Затова трябва борба. Отвъд Балкана 
всичко се готви да въстане, във всеки град и село има 
революционни комитети и хората живо се въоръжават. 
Ние сме дошли и тук да основем нов революционен 
комитет. Пловдив и цялата област трябва непременно 
да въстанат, за да се пресече пътят на турците, ако 
речат да изпратят войски от Одрин и Цариград. Затова 
ви питаме съгласни ли сте, готови ли сте да основем 
комитет и да се подготвите за въстанието.

– Съгласни сме, всички сме съгласни! - бе 
единодушният отговор.

– До един ще се запишем и ще дигнем знамето 
на борбата.

– Браво, братя българи, така ви искам, да живее 
България, извика Волов.

– Сега ще съставим списъка и ще положим клетва.
Волов записа всички присъствуващи. Бенковски 

извади и сложи на масичката кама, револвер и кръст 
и каза: „Всички станете и повтаряйте клетвата, но 
запомнете, че връщане назад няма.”

Волов зачете от един лист и всички едногласно 
повтаряха след него: „Заклевам се в името на 
всемогъщаго бога, че за славата на народа и за честта 
на православната вяра ще забия петстотингодишния 
ръждясал български нож в гърдите на келявия турски 
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султан. - Ако престъпя клетвата си, да бъда проклет от 
целия български народ и да ме постигне най-тежкото 
наказание.”

След това всички по ред целунаха камата, 
револвера и кръста. Волов и Бенковски ги поздравиха 
със стискане на ръка.

– Сега, каза Волов, ви предстои да се заловите 
за работа. Първата длъжност на всеки въстаник е да 
се снабди с оръжие и всичко необходимо за борбата. 
Ето какво гласи инструкцията. Всеки въстаник трябва 
да има: 1) пушка, револвер, кама или сабля; 2) триста 
фишеци за пушката и сто и петдесет за револвера; 3) 
паласка за фишеците; 4) мушама, два чифта цървули 
и навуща, две ризи и гащи, котки за цървулите, игли 
и конци; 5) съд за вода; 6) две оки сухар и в къщата 
си да държи по всяко време пет-шест оки готов хляб: 
7) хинин (сулфато), тифтик за рани и петдесет драма 
восък за утоляване на глад в случай на нужда.

На другата вечер заседанието на комитета стана 
в къщата на Кочо Чистеменски. Тя бе сгушена в една 
тясна уличка в махалата Кантиристян. Когато нощните 
гости насядаха на миндерите в малката стаичка и над 
главите им можеха да се видят окачени по стените 
картините „Влизането на цар Симеон в Цариград”, 
„Цар Иван Шишман отива на бой”, ятагани, револвери, 
ками и други подобни предмети, обстановката придоби 
тайнствено-революционен вид.

– Нямам си само пушчица и то ми е кахърът, 
каза Кочо, като видя, че очите на повечето гости бяха 
насочени към своеобразната украса на стаята му.
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Набавянето на добра пушка беше първата задача и 
мечта на всеки, който тази зима бе дал клетва, че ще се 
бори за освобождението. Поканата на Георги Консулов 
да се приготвят пушки и за други градове и села също се 
повтаряше. Това обаче не беше лесна работа. Оръжие 
по това време в Пловдив продаваха Костаки Яръкша и 
Коста Атанасов, и двамата посветени в революционното 
дело. Добри пушки у тях попадаха рядко, защото се 
внасяха от чужбина, пък бяха и скъпи. Бедни въстаници 
като Кочо Чистеменски трябваше да залагат булчинските 
накити на жените си, за да се снабдят с пушки.

Въпросът, който трябваше да се реши тази вечер, 
бе какво участие във въстанието ще вземе градът 
Пловдив. Да се завземе властта с пристъп, както се 
предвиждаше за други градове, тук бе невъзможно – 
градът бе голям, властта разполагаше с полиция и войска 
и много оръжие, а въстаниците бяха шепа хора. Затова 
се реши той да бъде запален едновременно на много 
места, най-вече да бъдат подпалени обществените 
сгради и същевременно да бъдат прекъснати връзките 
му с другите градове, като се разрушат мостовете и 
се пресече телеграфът. Многото пожари, се каза, ще 
създадат у турците в града суматоха, а навън по селата 
ще възвестят, че въстанието е почнало. Башибозуците 
от родопските села, като видят, че градът гори, не ще 
смеят да влязат, а вместо тях могат да дойдат на помощ 
на местните революционери въстанически чети от 
други села и така градът ще може да бъде превзет 
заедно с оръжейните складове.

Смелият план се хареса и одобри от всички. 
Кочо Чистеменски и Димитър Свещаров обещаха на 
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часа да запалят сами дюкяните си и да помогнат на 
Отон Иванов, комуто се възложи общото ръководство 
на запалването. За целта той трябваше да настани 
предварително в двадесет къщи в различни махали 
специални лица като наематели, които в уречения ден 
да ги подпалят. За запалителните и взривни материали 
трябваше да се погрижи учителят от класното училище 
Пантели Наботков, който бе завършил технологически 
институт в Петербург. Той трябваше да приготви дина-
мит и пироксилин. Металически бурета, напълнени 
с тези взривове, трябваше да бъдат възпламенени 
по улиците и пред обществените сгради. С динамит 
трябваше да бъдат разрушени и всички мостове по 
шосето и железопътната линия от Одрин до Белово. 
Също и железопътната станция в Одрин трябваше 
да бъде опожарена. Това се предвиждаше да направи 
Тодор Каблешков, който като бивш железопътен 
чиновник познаваше станцията добре. С прекъсване 
на няколко места на телеграфните линии Пловдив 
трябваше да се изолира от всички центрове като София, 
Шумен и Цариград, отгдето можеха да бъдат изпратени 
войски. По този начин се предвиждаше да се осигури 
свобода на действие на въстаналите селища в Родопите 
и Средногорието.

И този план се прие с ентусиазъм.
– Ще работим мъжки и ще бъдем готови, заявиха 

всички. След това апостолите Бенковски и Волов си 
заминаха.

Пролетта през 1876 година настъпи необичайно 
рано, особено в Тракия. Още през март полето се зелна, 
а през април всичко цъфна. Бедните селяни побързаха 



282

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

да изкарат на паша оцелелия от глад и студ добитък и 
сами се приличаха на топлото пролетно слънце.

– Ранна пролет, гладно лято, казваха старите 
и уверяваха, че по Гергьовден зимата щяла пак да се 
върне и щяла да направи големи поразии.

– Дали ще се върне зимата, не знам – отговаряше 
друг, – но както са я подхванали младите, май че други 
поразии ще станат.

– Какви?
– Не виждате ли, че мирише на барут? Турците 

също коментираха.
– Аллах ни праща сега хубава хава да се порадваме, 

защото скоро ще има мор и голяма поразия, обясняваше 
Селим ходжа на събралите се наоколо му чалмалии на 
кьошка пред Имарет джамия.

– Морът ще дойде от аллаха, а поразията ще я 
направят гяурите. Не виждате ли как са се разшавали, 
готвят нещо, но ще видим къде ще му излезе краят, 
допълни Хаджи Шабан ага.

– Някои разправят, че в Отлукьой дошли москов-
ци и научили гяурите да правят топове.

– А чухте ли какво казал Черньо Ильоглу от 
Авраталан1. Той казал, че тамошните гяури всички си 
накупили ингилишки пушки и изпратили двама човеци 
в Стамбул – единият да убие падишаха, а другият да 
запали касабата – и после те щели да избият всички 
правоверни.

– Ще има да почакат, отвърна Шабан ага. Докато 
е този ятаган на пояса ми, не се боя ни от гяурин, ни от 
московец.
1 Копривщица.
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– Дали ще почакат те, не знам, отвърна ходжата, 
но аз не разбирам защо ние още чакаме и слушаме 
разни Черньовци, а не почнем наред. Всичко гяурско 
под нож да мине, само тогава ще има мир и управия в 
държавата.

– Право казваш, ходжа ефенди, отвърнаха 
неколцина едновременно.

– Право казвам, но само го казвам, а знаете ли, че 
помаците в Доспат са почнали вече. Ибрахим ефенди 
изловил всички гяури в неговото село, вързал им 
краката и ръцете и чака заповед от садразамина да ги 
изколи до един.

– Щом чака заповед от Стамбул и той нищо не е 
направил, отговори Ариф Зааде. Аз това знам: Нашите 
деди са вземали този вилает с калъч и ние само с калъч 
ще го запазим.

Подобни разговори можеха да се чуят през 
месец март по всички пловдивски кафенета. Мълвите 
за нещо страшно, което щяло да стане, за някакво 
клане се разнасяха от уста на уста из града и по цялата 
област. Всички го приказваха и всеки се боеше, макар 
че никой не знаеше какво точно ще бъде и кога ще 
стане. Отначало се приказваше, че то щяло да почне на 
гяурския байрям (Великден) на 3 април, сега обаче, след 
като се бе разчуло, че там някъде в отлукьойската1 гора 
станало тайно събрание, на което имало и московци, 
всички твърдяха, че клането можело да почне всеки 
момент.

– Преди да почне клането, ще стане поличба на 
небето. Точно над Пловдив ще се яви червен облак и 
1 Панагюрска.
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от него ще изхвръкне жена с голям нож в ръка и над 
които села и места се завърти, там ще станат кланета, 
разправяха някои стари турци и българи и уверяваха, 
че това нещо било писано в някаква стара книга.

Тези слухове бяха стигнали и до Одрин и 
Цариград и тъй като споменът от опита за въстание 
в Стара Загора през миналата есен беше още пресен, 
одринският валия Акиф паша запита пловдивския 
мютесариф Азис паша вярно ли е, че българите в 
санджака готвят въстание. Той му отговори.

– За българите в Пловдив аз гарантирам.
Когато обаче на 16 април пазарджишкият кайма-

камин му препрати Ненко Балдьовеца, който му раз-
каза всичко, което бе видял и чул в Оборище, Азис 
паша се хвана за главата. Още не свършил с разпита 
на Ненко, ето че пристигна и телеграма от Златица: 
негови познати чорбаджии от Копривщица, на които 
той имаше доверие, му съобщаваха, че и в техния 
градец няколко млади и луди глави готвели бунт.

Азис веднага повика полицейския началник, 
началника на гарнизона, мюфтията, главния кадия и 
други някои турски първенци да се посъветва какви 
мерки да се вземат.

– В Авраталан и Отлукьой, предложи полицей-
ският началник, веднага да се изпрати по един табур 
войска да изловят всички гяури под 60 години. Ако 
някой се опита да се възпротиви, веднага да бъде 
застрелян. Същото да стане и по селата, отгдето са 
ходили хора на събранието в Мечка1.

1 Оборище.
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– Аз мисля, каза началникът на гарнизона, че няма 
нужда още сега да заангажирваме в тази работа войската. 
С тези проклети гяури може да се справи и полицията, 
като се подпомогне от доброволни групи. Такива има 
достатъчно, трябва само да им се даде оръжие.

– Точно така, потвърдиха мюфтията и други някои, 
войската засега да стои настрана, в града и околните 
села има доста момчета, мераклии да подпомогнат 
полицията. Повечето от тях си имат и пушки, трябва 
само да им се дадат още фишеци и ще видите, че ще 
се справят. Аз ще кажа на ходжите и имамите да им 
поговорят как трябва да защитят исляма и държавата 
на падишаха.

Реши се: първо – за запазване на реда и спокой-
ствието в помощ на полицията да се организират отреди 
от милиция (башибозуци), като се отпусне оръжие от 
военните складове. Ако oт града не се явят достатъчно 
доброволци, да се повикат и от други селища. Същото 
да стане и в други селища, гдето има опасност от бунт. 
Второ – още на другия ден (18 април) да заминат с по 
десет конни заптиета за Панагюрище, Ахмед ага, а за 
Копривщица, Неджип ага, за да проверят на място какво 
става и да арестуват бунтовниците.

Решенията бяха изпълнени незабавно. Добро-
волци за башибозушките отряди се явиха в повече, 
отколкото се очакваше. Ахмед ага замина веднага 
за Панагюрище, но не посмя още вечерта да влезе в 
бунтовния град, а спря в близкото село Баня и оттам 
изпрати заптиета да проверят какво става в града. 
Неджип ага стигна на 19 април в Копривщица и на 
другия ден се опита с измама да арестува Тодор Каблеш-
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ков и другарите му. Тогава смелите средногорци 
гръмнаха първата пушка на въстанието, превзеха с 
пристъп конака и с кървави писма поканиха околните 
селища да ги последват. Борбата срещу петвековния 
потисник пламна по цялото Средногорие, пренесе 
се и в Родопите. Пловдив стана център на въстанала 
област, той обаче не беше готов за въстание.

Апостолите втори път не бяха идвали в града. 
Набавянето на оръжие вървеше бавно, а на запалителни 
и взривни материали никак. Съзаклятниците не смееха 
даже да се съберат всички заедно. Турците и особено 
услужливите гъркомани следяха зорко кой влиза и 
излиза в българските къщи. Само по-смелите, като 
Кочо, Свещаров, Божков, Караджов и други някои, 
успяваха да се срещнат и осведомят един други кой какво 
оръжие и униформа е успял да си приготви. Някои, като 
Стефан Дренски, почнаха дори да отбягват всякакъв 
контакт с другите съзаклятници. Пред засилващия се 
от ден на ден турски фанатизъм и открити заплахи 
съмнението и колебанието почнаха да се загнездват в 
душите на мнозина. Вероятността да се изпълни плана 
за подпалването на Пловдив все повече намаляваше.

Клисурците Божков, братята Караджови, както и 
Христо Благоев, при тези неблагоприятни изгледи за 
въстание в Пловдив решиха да заминат за Клисура.

– Там ще дигнем въстание и ако не успеем да се 
задържим в града, ще продължим борбата в балкана – 
казваха те.

На тръгване от града Божков съобщи на своя шеф 
Данов, че напуска книжарницата му, защото отива да 
дигне въстание в Клисура.



287

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

– Имате ли, Григорчо, достатъчно оръжие? Па 
и храна приготвили ли сте за по-дълго време, запита 
Данов. 

– Имаме всичко, което е потребно, отговори 
Божков.

– А бе, Григорчо, ти си юрганушага1, как ще 
издържиш мъчнотиите на борбата, ще те убият 
читаците. Жал ми е за тебе, за младостта ти.

– Аз, господин Данов, съм дал клетва и трябва да 
отида в Клисура, за да дигнем въстание. Че аз и много 
други ще станем жертва, туй го знам, но с тези жертви ще 
се изкупи свободата. А сега, добри ми господин Данов, 
да ти се изповядвам. Аз съм давал от Ваше име пари 
за помощ на революционното дело, някои от нашите 
знаят това, но името Ви не е записано никъде и бурята, 
която настъпва, ако случайно заведе и Вас в затвора, 
Вие отговаряйте смело и отричайте всичко. Мъчно ми 
е, че моето име може да Ви навлече неприятности, но 
такъв е пътят, по който съм тръгнал.

– Бъди спокоен за това, отговори Данов. Ще стане 
това, което е угодно на бога. Борбата против турците 
трябва да се води от всички. Дано само имате успех.

Известно е как завършиха Григор Божков и 
другарите му Христо Трувчев и Харалампи Караджов – 
спасили се от обсадата в Клисура, те загинаха в Сопот, 
предадени от чорбаджи Кирко Петров.

Примера на Божков последва и Тома Георгиев 
от Панагюрище – замина за там и стана секретар на 
Бенковски. Отон Иванов, който бе наел квартири 
за обещаните му от Бенковски подпалвачи на града, 
1 Изнежено момче.
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чакаше и понеже от Панагюрище не дойде никой, 
на 15 април отиде в Станимака, гдето разчиташе на 
няколко свои приятели. Оттам тръгнаха с него само 
двама – Йордан Георгиев и Димитър Стоилов. На 
18 април Георгиев бе изпратен в Панагюрище да 
види какво става и да доведе обещаните помощници. 
Камбанолеярят Лазар Велеганов, който щеше да 
излее бомби, чакаше учителят Наботков да приготви 
динамит за тях.

– Какъв динамит искаш да ти приготвя, бай Лазаре, 
отговаряше Наботков, когато имам само три епруветки, 
една кутия глицерин и едно шише сярна киселина. За 
правене на динамит се иска фабрика, каквито има в 
Петербург, па и хора, които знаят да боравят с такива 
работи. Сам аз не съм пипвал динамитна бомба. 
Изобщо тази работа не може да стане тъй лесно и 
бърже, както си приказваше Бенковски. Иска се време, 
подготовка.

Времето обаче не чакаше. На 21 вечерта пристигна 
от Панагюрище пратеникът Йордан Георгиев с два 
екземпляра от кървавото писмо, в което се заповядваше 
въстанието да се обяви незабавно, като съзаклятниците 
направят сами каквото могат за запалването на града.

Още същата вечер Отон Иванов, Димитър Свеща-
ров и Кочо Чистеменски свикаха заседание, на което 
освен тях дойдоха само Спас Турчев, Георги Търнев, 
Лука Чепаринов, Георги Крумов и Георги Кожухаров. 
Другите се бяха пръснали, а някои се скриха. Реши се 
на другата вечер да се подпали градът и въстаниците 
да заминат за близките села, за да се присъединят към 
тамошните въстаници. По запалването на града по-
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точно се прие Свещаров да запали къщата си в Новата 
махала и дюкяна си на Джумаята, да убеди Атанас 
Семерджията и той да запали къщата си в Гюлбахче, 
а Георги Атанасов да подпали една голяма турска 
къща в Ортамезар. Чистеменски трябваше да запали 
къщата си в Лохутмахала и дюкяна си на Узунчаршия, 
Спас Турчев – дюкяна си в Ункапия, Георги Търнев 
– бащиния си хан в Каршиака, а Георги Кожухаров – 
българския пансион при черковата Св. Неделя, гдето 
сам живееше. Чепаринов трябваше – да разруши 
железопътния мост при Катуница. Избухването на 
пожарите трябваше да стане едновременно – точно в 
полунощ, знак за което трябваше да даде Отон Иванов, 
като запали къщата, гдето живееше на Небеттепе. За 
сборни пунктове за излизане от града бяха определени 
пътят за Царацово и полето при Джендем тепе. Там на 
полето Спас Турчев щеше да изнесе и знамето, което 
бе изработила ученичката Елена Трантеева.

Скромен план, на който последва мизерно 
изпълнение.

Решението да бъдат запалени разни сгради стана 
известно още сутринта на другия ден и веднага почна 
контраакцията.

– Как може да се започне със запалването на 
българския училищен пансион, та за това ли сме го 
строили, говореше Дренски на учителите Наботков и 
Григор Караджов, които живееха в него.

– А ти, Георги, друго не можа ли да измислиш, 
а точно българската училищна къща да палиш, 
заплашваха Кожухаров други учители, които бяха 
добри българи, но не и революционери.
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Кожухаров можа да каже само това: Клетва съм 
дал и ще го сторя, но не можа да го стори, защото 
приготвените запалителни материали му бяха взети 
и сам той затворен. Същото стана и с Отон Иванов. 
Роднините му, в чиято къща живееше и която тъкмеше 
да запали, като разбраха намерението на любезния 
им гост, не го оставиха сам цялата нощ. Едва на 
разсъмване той успя да се измъкне от града и се упъти 
към родопските села. Георги Търнев намери, че е 
станало излишно да пали бащиния си хан и побърза 
да замине за Царацово.

Решението изпълниха само двама – Свещаров и 
Чистеменски, и то наполовина. Свещаров приготви 
фитил и газ и възложи запалването на дюкяна на по-
малкия си брат, а той се приготви да пали къщата си. 
Брат му недоразбрал кога точно трябваше да изпълни 
поръчката, запали дюкяна в 12 часа по турски – около 
7 часа вечерта, когато всичко още беше на крак. 
Заптиета и съседи се спуснаха и пожарът бе потушен, 
а Свещаров намерен и арестуван. Чистеменски, като 
видя пламъците на Свешаровия дюкян, побърза да 
запали своя и веднага замина заедно със семейството 
си за Перущица. Но огънят и под неговия дюкян едва 
запуши и бе изгасен.

Все пак пламъците от дюкяна на Свещаров се 
издигнаха и развяни от вятъра се извиха над околните 
къщи и улици. Оръдието на Сахаттепе даде тревожен 
изстрел. Настъпи суматоха. Никой не знаеше какво 
става. По улиците веднага се явиха въоръжени баши-
бозуци. Пристигналият преди няколко часа Неджип 
ага от Копривщица съобщи, че там раята е въстанала, 
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че горите са пълни с комити, между които имало и 
московци. Същото бе потвърдил по телеграфа от 
Пазарджик и Ахмед ага за Панагюрище. Стана ясно, че 
пожарът в Свешаровия дюкян беше знакът за започване 
на въстание в самия Пловдив.

Веднага градът бе обкръжен от кордон заптиета, 
които не пускаха никой нито да влезе, нито да излезе. 
Един оръжеен склад бе отворен и един подофицер с 
двама войника почнаха да раздават пушки и по една 
торба патрони на всеки турчин, който дойдеше. Такива 
имаше много. Хаджи Шабан ага се бе погрижил да 
повикат предварително алчни за грабеж безделници от 
околните села. Раздадени бяха над 2500 пушки и голямо 
количество патрони. По всички улици засноваха 
въоръжени от главата до петите башибозуци, надничаха 
по портите и прозорците на българските къщи и се 
заканваха. Дюкяни, работилници, всичко се затвори и 
изпокри. От тепетата можеха да се видят дим и пламъци 
и на юг в Родопите, и на север из полето – гореха селата 
Дедово, Бойково, Царацово и много други.

– Какво ще стане? – се питаха българите и се 
спотайваха.

– Дошли са комити чак от Сърбия, казваха някои 
турци.

– Горите са пълни с московци, твърдеха други.
– Какво чакате, яма1 има по гяурските села, съобщиха 

някои. И това бе достатъчно стотици башибозуци и 
безделници да се запътят към горящите български села.

Скоро в Пловдив почнаха да пристигат бъл-
гарски селяни, но не във въоръжени чети, както 
1 Плячка.
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предвиждаше планът на въстанието, а един по един. 
Изплашени, прогонени, те идваха да молят турските 
власти да запазят селата им от башибозуците. Първи 
пристигнаха перущенците Архангел Гичов, Костадин 
Хаджитанков, Кочо Кънев и Гаго Иванов; след тях 
дойдоха и брестовчани.

Но кой можеше да им помогне. Управителят Азис 
паша, с когото дядо Архангел се познаваше лично, им 
отговори: Войска нямам, помогнете си сами, който ви 
иска хляб, дайте му, който ви нападне, нападнете го 
и вие, което значеше: Провокирайте башибозуците. 
Впрочем Азис паша така се бе изложил с въстанието, 
че още на 27 април трябваше да напусне града. На 
мястото му същия ден пристигна Хамид паша.

– Ти си бил и по-рано пловдивски управител и 
познаваш областта. Позната ми е ненавистта ти към 
гяурите и се надявам, че ще се справиш с тях, както 
подобава на османлия – му каза министърът на 
полицията на тръгване от Цариград.

В Пловдив Хамид паша намери, че възложената 
му задача вече се изпълнява много добре от 
самоназначилите се комисари Хафъз Нури, Решид 
бей, Хаджи Шабан, Ариф Зааде и други бабаити. Те 
решаваха, те нареждаха. Съветници им бяха Михаил 
Гюмюшгердан и Георги Кацигра; Георги Цукала бе 
вече покойник. На новия мютесарифин не оставаше 
нищо друго освен да се прикрива зад тях и да ги 
насърчава. Той това и почна да прави.

Целта бе ясна и въстанието бе удобен повод да 
се осъществи. Българите в тази най-богата област 
трябваше да бъдат разорени икономически, смазани 
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духовно и колкото се може повече унищожени 
физически, за да не дигнат вече никога глава. Така 
съветваха не само старите ходжи, които се ръководеха 
от унаследения ислямски фанатизъм, но така учеха 
и младотурците, цивилизованите привърженици на 
Мидхат паша, чието влияние се чувствуваше навред из 
Империята. При последната промяна в правителството 
(13 април 1876 г.) Мидхат паша заедно с приятеля си 
Авни паша бяха станали от ново министри и това бе 
насърчило привържениците им в провеждането на 
противобългарската политика.

– С въстаналите трябва да се разправя самият 
народ по места. Така всичко ще има вътрешен, местен 
характер. И после така имотите и добитъкът на 
българите ще могат най-лесно да минат в ръцете на 
турците. По този начин ще бъде задоволена жаждата 
им за мъст и господство над гяурите. Само така ще се 
повиши националното съзнание на турците. Затова 
войската трябва да бъде готова, но да стои настрана и 
да се намеси само в краен случай. Така разсъждаваха 
младотурците.

Селяните се обръщаха за помощ и към българския 
владика Панарет и първенците Цоко Каблешков, Яким 
Груев и други. Те обаче, изплашени повече от самите 
селяни, бяха усвоили „поведение на игнориране на 
всичко, което става” и ги препращаха към руския консул 
Найден Геров. Той се бе опитал да се застъпи пред 
управителя за застрашените села, но му се отговорено: 
„Въоръжени са само честни и порядъчни хора, които 
познават местата и те ще съумеят да запазят реда и 
спокойствието по-добре от войската.”
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Катастрофата на българите в Четвъртия револю-
ционен окръг бе в пълен ход. От Пловдив се ръководеше 
сега не революцията, а контрареволюцията. По всич-
ки пътища към него от началото на май от средногор-
ските и родопски селища при стигаха през ден през 
два върволици мъже. Вместо пушки и револвери 
на шиите и ръцете им висеха синджири и въжета. 
Изнемощели от глад и изтезания, пребити от бой, 
те едва се влачеха по каменистия път, полубоси, 
окъсани, рошави, мръсни. На главите на някои бяха 
наложени за подигравка смешни картонени шапки. 
Над тях вместо знамена се развяваха бичовете и 
сопите на заптиетата и се стоварваха върху всеки, 
който изоставаше. От ударите нещастникът падаше и 
другарите му трябваше да го влачат, а когато почваше 
да спъва и тяхното движение, заптиетата го хвърляха 
в колите, които следваха редиците. Там лежаха други, 
на които ударите на заптиетата бяха вече спестили 
всички земни мъки. При всяко подрусване на колата 
по неравния път от раните на пребитите струеха капки 
кръв и бележеха с кървава диря пътя към Пловдив. 
По този път бяха минали някога балканските чираци 
да търсят работа в Пловдив, по него бяха минали и 
средногорските джелепи и бегликчии, за да завладеят 
града икономически, а сега средногорци и родопчани 
отиваха, за да претърпят последните мъки и умрат за 
свободата. Това бе пътят към свободата.

– Не виждат ли, че няма вече къде да ги бутаме 
в затворите. Наместо да очистят половината още по 
пътя, те ми карат и болните, и умрелите, се оплакваше 
разпоредителят на затвора Ташкапия.
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Тази препоръка заптиетата изпълняваха и без да 
им се казва. Само от една група арестувани в хендеците 
покрай пътя бяха захвърлени девет трупа.

Всички арестувани трябваше да бъдат разследвани 
от специална съдебна комисия и наказани според 
вината им. Комисията бе организирана от изпратения 
от Цариград извънреден комисар Селим ефенди. В 
нея бяха включени същите лица, които организираха 
башибозушките отряди, като Хафъз Нури, Ариф Зааде, 
Хаджи Шабан и други, тъй че те сега щяха да завършат 
като следователи и съдии това, което не бяха успели да 
направят чрез башибозушките главорези. За лице към 
тях бяха прибавени и няколко християни – гърците 
Яков Пападопуло, Хаджи Симу и други (в омразата 
си против българите те надминаваха и турците), и 
българските чорбаджии Тодор Власаков и Велчо от 
Пловдив, Никола Христович от Пазарджик и Иван 
Касеолу от Казанлък. Тях вестник „Независимост” 
бе нарекъл „нерязани турци”, готови да отрежат 
главата на всеки честен българин. При комисията 
бяха образувани пет следователски секции, които 
провеждаха разследванията и представяха протоколи 
за разглеждане и издаване на присъди.

Следствията се водеха така, че за всеки арестуван 
трябваше да се установи, че е бил комита или че е 
избивал турци, защото и за едното, и за другото се 
предвиждаше смъртно наказание. Българин, изобщо 
гяурин да дигне ръка срещу османлия и да го убие, това 
за турците бе не само престъпление против закона, но 
то засягаше честта и достойнството на османлиите 
като господари. Затова село, в което бяха убити турци, 
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трябваше да се изгори, а жителите му – българи, да 
се избият. Учителите, свещениците и другите по-
първи хора трябваше да отговарят и за организиране 
на въстанието. Следствената комисия спрямо тях бе 
най-строга. Там, гдето доброволните показания бяха 
недостатъчни да се изгради обвинение, прилагаха се 
изтезания – жестоки, страшни, каквито само азиатският 
фанатик може да измисли. В Панаирхан ги прилагаше 
полицейският пристав Али бей с помощта на Хасан 
чауш.

Бедните и прости селяни, измъчени телесно 
и убити духом, лесно се поддаваха на кръстосаните 
въпроси на следователите, пък и показанията им се 
записваха непълно и неточно, тъй че те се оказваха 
виновни за неща, които не бяха и чували. Когато обаче 
трябваше да подпишат или потвърдят устно показания, 
които виждаха, че са неверни и които можеха да 
доведат до бесилката тях или невинни техни съселяни, 
те отказваха да ги потвърдят. Така от Архангел Гичов 
от Перущица, когото бяха арестували, докато той 
търсеше защита за селото си, поискаха да подпише 
един измислен протокол с най-тежки обвинения 
против някои перущенци.

– Да беше само за мене да подпиша. Така и така 
ще ме уморят. Но как да изгоря толкова свят? Как да 
взема толкова грехове на душата си? – казвал той на 
Константин Величков и другите затворници.

„Бяха изминали два часа, пише Величков в 
спомените си, тъкмо говорехме и чухме да се дрънка 
синджир и на входа на коридора се показа тъмничният 
надзирател Хасан чауш, въоръжен с дебела сопа. След 
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него върви друго заптие с желязна верига в ръцете. 
Изтръпнахме и се сложихме веднага зад портата. Хасан 
чауш се спря до срещния полюс, избърбори няколко 
думи през дупката и чух, че се отключи вратата. Турих 
си окото на една процепка. Бяха изкарали дядо Рангел и 
като го туриха на колене, прикрепиха на челюстите му 
подвижната халка на веригата и захванаха немилостиво 
да го тласкат на една и друга страна, да го дигат нагоре 
и да го блъскат на земята. Едновременно Хасан чауш 
махаше със соната по гърба му. От старческите гърди се 
понесоха жални викове. Не можах да издържа на това 
зрелище. Свих се в един кът на килията си и замръзнах 
там. Слушах дрънкането на веригата и виковете на 
стареца.

– Ще подпишеш ли?
– Лъжа е, ефендим, не ме карайте на стари години 

да взема грях на душата си.
Хасан чауш ставаше по-свиреп и след няколко 

минути пак се обръщаше със същия въпрос и като 
получаваше пак отрицателен отговор, подновяваше 
мъчението си с все по-голяма ярост. Горкият старец 
плачеше, викаше: Убихте ме!

– Не бой се, отговаряше Хасан чауш, няма да те 
убия, така лесно не ще умреш, душата ти с памук ще 
изкарам.

Най-сетне се наситиха да го мъчат, казва Величков, 
и го оставиха. Когато отидох да го видя, горкият старец 
лежеше проснат на земята и едва говореше: „Ще 
подпиша, ще подпиша. По-добре веднаж да умра.” 
После когато го изкарали пред следствената комисия, 
той повторил даденото пред Хасан чауш обещание, 
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че ще подпише, но взел писалката в ръка, в душата 
му бликнала нова сила. „Не мога да подпиша неверни 
неща” казал той и захвърлил перото.

Търсели се и веществени доказателства. Когото 
залавяха с оръжие или в къщата му бе намерено такова, 
се обявяваше за комита и се считаше, че е убивал 
турци. Също и който не бе успял да съблече или скрие 
бунтовническата си униформа. В подозренията си 
следователите стигаха дотам, че калаената мастилница, 
която Тодор Каблещков бе донесъл от Пирот 
на К. Величков, бе обявена от вещото лице Яков 
Пападопуло за машина за леене на куршуми. Същият 
Яков бе превел един том „Стихотворения Пушкина” 
като тюфекчийска книга, т. е. ръководство за правене 
и боравене с пушки. Това бе едно от обвиненията 
против Яким Груев – книгата бе негова, – защото и 
той заедно с мнозина други по-първи българи от града 
като Христо Данов, Тодор Кесяков, Костаки Пеев, 
Константин Калчев, Душко Хаджи Деков, та дори и 
Цоко Каблешков бяха арестувани. Повечето от тях бяха 
арестувани като членове на спомагателното дружество 
„Пчела”, за което гръцките клеветници бяха съобщили, 
че подготвя въстание в града. Цоко Каблешков и 
Константин Калчев бяха задържани и за пари – да 
изтръгнат от тях подкуп. И тук професионалистът-
клеветник потурнакът Хаджи Симу вършеше добра 
услуга на турците – уверил ги бе, че Цоко Каблешков и 
него бил подкупил.

Протестите на Каблешков и Груев и на другите 
българи против злостните клевети на шпионите от 
типа на Хаджи Симу следователите хич и не слушаха. 
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Тям бяха нужни данни за обвинения, а не за оправдание. 
Затова и показанията на българите се записваха не 
само непълно, неточно, но и съвсем преиначено. 
Това можеха да разберат и да протестират против 
него само по-образованите като Константин Калчев 
и Яким Груев, които умееха да четат турски добре. 
Обвинителните актове на бедните и прости селяни 
отиваха в съда тъй, както бяха съставени – пълни с 
измислици и клевети. Впрочем за съда следствените 
протоколи не бяха и толкоз важни. За него всички 
арестувани бяха виновни за въстанието и вината се 
определяше според общественото им положение – 
учителите, свещениците, изобщо по-първите хора 
бяха организатори на въстанието, другите участници. 
Наказанието и за едните, и за другите бе смърт чрез 
обесване и само в краен случай заточение.

Отначало комисията не бързаше с издаване на 
присъди, очакваше се да бъдат арестувани колкото се 
може повече хора, разчиташе се и на това, че: методите за 
разследване, които прилагаше Хасан чауш, и условията 
в затвора ще я освободят от мнозина арестувани – 
подсъдими. Обаче в началото на юни, когато в чужбина 
се заговори за зверства при потушаване на въстанието, 
тя ускори работата с издаването и изпълнението на 
присъдите.

Първите смъртни присъди бяха изпълнени на 8 
юни над 11 селяни от Старо ново село за убийство на 
няколко турци. Бесилките бяха издигнати още през 
нощта на моста на Марица и на други места и някои се 
виждаха от затвора. „Още на заранта, пише Величков, 
мъртва тишина легна над цялата тъмница. Дворът, 
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друг път пълен с затворници, опустя. Всички седяха 
в помещенията си неми, посърнали. Призракът на 
смъртта беше влязъл в тъмницата и всеки бе усетил в 
душата си, в сърцето си страшното му съприкосновение. 
Този призрак нямаше вече да се махне оттук.

Към обед осъдените бяха изкарани от килиите 
и след като им вързаха ръцете отзад, откараха ги към 
бесилките. До момента те не знаеха, че са осъдени на 
смърт, никой не им бе казал, никой не им бе поискал 
защита и оправдание; решенията на съда се изпълняваха 
без утвърждаване от по-горна инстанция. Бедните 
селяни се оставиха безропотно да им вържат ръцете 
и тръгнаха към лобното си място спокойно, тихо като 
овце на заколение. Престарелият поп Марко, смазан от 
бой, не можа и да стане и затова едно от заптиетата го 
отнесе на гърба си до бесилката.

На другия ден бяха обесени други петима селяни 
от Брацигово заедно с попа им Никола, който бе ги 
заклевал и насърчавал в революционния комитет и бе 
напълно уверен, че ще доживее да види свободна и 
възродена България”.

За да изкопчат повече показания или за пари, 
подкупните и алчни полицейски чиновници понякога 
даваха на някои осъдени на смърт да разберат, че 
присъдата им ще бъде отменена, ако броят толкова и 
толкова жълтици. Такъв бе случаят с втория коприв-
щенски представител в Оборище Тодор Ненчов 
Душанченина. На негови близки бе съобщено, 
че изпълнението на смъртната присъда ще бъде 
отменено, ако внесат 400 жълтици. Веднага годеницата 
му и други негови близки се запътиха за Копривщица, 
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за да донесат исканите пари. В Пловдив не бяха могли 
да намерят пари. И макар че в Копривщица се спрели 
само да си отдъхнат и веднага потеглили с парите 
обратно, когато стигнали с най-голяма бързина на 
моста на Марица и се взрели в обесения само преди 
няколко часа младеж, познали своя Тодор.

А Тодор бил славен младеж. Откъде точно с родом 
е неизвестно, но е израснал в малкото средногорско село 
Душанци. Като дете той пасял заедно с турчетата воловете 
и козите и в игрите и спречкванията си с тях всякога ги 
побеждавал. Турчетата, които не могли да търпят гяурин 
да бъде по-голям, бабаитин от тях, го нападали често от 
засада. За да сплаши един от своите врагове, Тодор му 
завързал веднаж главата между краката и така превърнат 
на валмо, го търколил от върха на близката до селото 
Дядова могила. Валмото-турче заподскачало от камък на 
камък надолу по стръмнината и стигнало долу в реката 
със счупени глава, ръце и крака. За Тодор нямало вече 
място в Душанци. Той веднага избягал в Копривщица 
и оттам заедно с други копривщенци заминал за Кайро, 
гдето след дългогодишна работа по абаджийските 
работилници се върнал в навечерието на въстанието 
строен и красив 32–33-годишен мъж. Каблешков разбрал 
буйната му и свободолюбива натура и го привлякъл в 
революционния комитет. Отдал се всецяло на борбата, 
Тодор загинал за свободата на българския народ. 
Последните му думи били: „Тодоре, Тодоре, ти отиваш 
за народност и със слава умираш пред толкоз народ!”

Освен лист с името на главите на осъдените 
понякога за подигравка поставяли и разни карикатурни 
шапки и други фигури. Най-вече така били украсявани 
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Бесилки по главната улица на Пловдив
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поповете, които турците считали за вдъхновители 
на въстаниците. С такива карикатурни украшения 
бил обесен на лично място на Джумаята на 17 юли 
копривщенският революционер поп Никола Геров 
Белчев.

Той бил не само добър общественик, учител и 
после свещеник, но и любител на поезията – събрал е и 
е издал малка сбирка от народни песни („Песнопойче”, 
1860), между които има и негови лични. Една от тях, 
озаглавена „Къде?”, започва така:

Там де всред поле широко,
Връх седем хълми устроен,
Пловдив град стои високо,
От памтивека създаден.
Тамо Марица облива
Огради, сади прелестни
И тихичко ся разлива
В ливади, поля прекрасни.
Там сладкопойно славейче
В градинка върху калинка
Весели младо девойче.

..............................................

Ах, тамо е земний рай!
Боже, да живея там ми дай!

На влюбения в красивия Пловдив поет било 
съдено обаче не да живее, а да умре в него.
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Свободата дойде

Руските войски преминават р. Марица
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СВОБОДАТА ДОЙДЕ

– Обесените да висят до вечерта, та всеки да ги 
види и разбере какво го чака, щом дигне глава против 
падишаха – такава бе заповедта на турските властници.

У раята трябваше да се всее страх и ужас. Целта 
обаче не се постигна. Публичните бесилки в Пловдив, 
кланетата в Батак и Перущица вместо да демонстрират 
силата на турската държава, я дискредитираха. Слухо-
вете за тях се разнесоха по цяла Европа и всички 
осъдиха турците. Стана ясно, че е настъпило време за 
основно разрешаване на Източния въпрос. За такова 
разрешение настояваше Русия. По нейно искане 
през декември в Цариград се свика конференция на 
представители на Великите сили. На нея бе направено 
предложение от българските земи да се създадат две 
автономни области с центрове Търново и София, 
които да се управляват от християни под опеката на 
султана. Вестта за това стигна и в Пловдив и зарадва 
всяко българско сърце. Скоро обаче стана ясно, че 
турското правителство, подкрепяно тайно от Англия, 
е отхвърлило предложението на конференцията. 
Мидхат паша, който бе станал отново велик везир, за 
да осуети по-нататъшната работа на конференцията, 
прокламира на 11 декември с топовни салюти нова 
конституция, която давала свобода на всички народи в 
Турция. Съобщението за това се чете с голям шум и в 
Пловдив, но не трогна никого. И най-простите знаеха 
вече какво значат турските реформи.

Това, което разтревожи българите от Пловдив и 
областта, бе вестта, че в града са донесени готови за 
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подпис благодарствени адреси до султана и прави-
телството. Донесъл ги бе не някой друг, а д-р Стоян 
Чомаков. Изразител на схващанията на онези българи, 
главно чорбаджии, които вярваха, че на българския 
народ може да се осигури възможност за културно и 
стопанско развитие в рамките на Турската империя, 
той не бе разбрал дълбоките промени, настъпили в 
България през последните години, и с тази си мисия 
опетни своето име и заслуги като дългогодишен пред-
ставител на Пловдивската област в църковната борба.

Повече от тридесет вдовици от Батак, които 
точно по това време бяха доведени в Пловдив за нови 
разследвания, като чуха за тези адреси, струпаха се в 
митрополията, обходиха някои дюкяни, явиха се и пред 
чуждите консули и навред протестираха най-енергично. 
„Научихме, казваха те, че ся подписвало някакво писмо, 
за да се яви на правителството, че уж всичко изгорено 
било поправено, всичко ограбено повърнато и че сега 
сми по-добре отколкото сми били. Не давай, боже, такова 
добро и на душманите! Да оставим онова, което не ся 
връща от онзи свят, та да не тръсим мъжете си, които, 
за да не станат турци, по-добре се дадоха да ги изсекат 
на сечник като святи мученици. Да речем да прежалим 
децата си, ако е възможно да ся прежали от сърце рожба, 
която кръвник от ръцете на майката изскубва, та я съсича 
на парчета, защото умрелите не могат да ся върнат. Но 
где е хубавото ни село? Къщи ли са тия колиби, гдето ни 
са ги направили? Па и те не са за всички ни, а повечето 
стоим на мокрота и студ. Где е стоката и мъката, от 
толкова години и с толкова пот събирана? Затова ви се 
молим, честити господаре, да не вярвате такива писма. 
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Ако искате да знаете в какво жялостно състояние се 
намираме, пратете ваши люде да обидят селата ни и щат 
видят, че ако сми живи, то е само да грешим пред бога 
с проклинание живота си, че сми били по-злочести от 
избитите живи да теглим черно тегло.”

Протестът на батаченки бе изпратен в Цариград. 
Еснафите от града също бяха изготвили протест до 
конференцията с повече от 200 подписи. Двигатели 
на събитията в Пловдив и областта сега бяха не вече 
Чалъковци и Чомаковци, а селяните и занаятчиите, 
които не пожалиха имот и живот за свободата.

Зимните месеци на 1877 година минаха в напре-
жение и очакване. Оживената дипломатическа дейност 
след Цариградската конференция – обиколката на граф 
Игнатиев в западноевропейските столици, подпис-
ването от Великите сили на специален протокол за 
Турция, циркулярът на руския външен министър 
Горчаков – всичко все по положението в Турция се 
следеше с най-голям интерес от образованите българи 
в Пловдив. Всяка новина, прочетена във вестниците, 
се разнасяше по българските къщи и работилници и 
подкрепяше надеждите. Твърдата и последователна 
политика на Русия в защита на християните в Турция 
ги радваше. Думите на император Александър II, 
казани още през ноември миналата година в Москва, 
че ако Турция не даде автономия на България, Русия 
си запазва правото да наложи това със сила, сега, след 
като по дипломатически път не се постигна нищо, 
трябваше да се превърнат в дело.

Пролетта засили напрежението още повече. До 
ушите на пловдивските българи стигаха сведения за 
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военния подем и готовност на руския народ да защити 
братята славяни отвъд Дунава, а военната подготовка в 
Турция те усещаха на гърбовете си с всичката й тежест. 
„Доброволната помощ” за превъоръжаване на турската 
армия с иглени пушки, която се събираше от есента, 
сега се удвои. Освен това, специално от Пловдивската 
област се поиска и допълнителна помощ от огромната 
сума 13 милиона гроша, която комисията по събирането 
реши, че трябвало да се плати само от християните, 
тъй като те не служели в армията.

През Пловдив минаваха и голяма част от войските, 
които се отправяха за подсилване на гарнизоните в 
Северозападна България. Почна се отново реквизиране 
на коли и пак грабежи и издевателства.

Манифестът за обявяване на войната (12 април 
1877 г.) бе посрещнат от пловдивските българи, както 
и от всички други с най-голяма радост. Настъпи най-
после жадуваният от векове ден. Това бе обаче само 
началото на великото дело на Освобождението. До 
неговото завършване пловдивските българи трябваше 
да понесат още много страдания.

Яростта и фанатизмът на турците пламнаха 
отново. По улиците на града пак засноваха въоръжени 
до зъби башибозушки отреди, които грабеха от 
българските дюкяни каквото им харесваше. Ако някой 
се опиташе да им се противопостави, срещу него се 
насочваше пушка или ятаган.

– Московецът започна война заради вас гяурите, 
но докато дойде дотук, от вас жив човек няма да 
остане, всички ще минете под ножовете ни, се хвалеха 
бабаитите.
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– Ние, казваха докараните от Азия чечени, искаме 
от падишаха само добро оръжие, а колкото за храна 
ще се погрижим сами, ще изядем не само хляба на 
московците, но и самите тях живи.

От пловдивското християнско население отново 
бяха поискани благодарствени адреси до султана. 
Подписаха ги гърците и само неколцина български 
чорбаджии. Свещениците по черковите бяха задължени 
да четат изпратена от Цариград молитва за „здраве, 
крепкост и победа на самодържавния господар султан 
Хамид.” Истинската молитва, която произнасяха 
всички българи, с изключение на някои чорбаджии, бе 
не за султана, а за руския цар и неговото войнство.

Първите успехи на руската войска по Дунава 
стреснаха турците, въпреки че турските вестници 
се пълнеха със сведения за хиляди руски войници, 
издавени в Дунав. Когато в града стигна и вестта, 
че генерал Гурко е минал вече и Стара планина и 
се насочва към Харманли, между турците настъпи 
истинска суматоха. Застрашен бе и пътят за бягство 
към Цариград. Пристигането на Сюлеймановата 
елитна армия им вдъхна отново кураж, а разбиването 
на Гурковия отряд пред Стара Загора и оттеглянето 
му на Балкана повиши настроението на пловдивските 
турци още повече. Окуражителни бяха и известията 
от Плевен, гдето Осман паша отблъскваше успешно 
всички руски атаки.

– Скоро Сюлейман паша ще натика всички 
московци в Дунава и тогава ние ще си видим сметката и 
с вас – се заканваха турците в Пловдивско на българите 
и засилваха тормоза и ангарията.
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През юли и август в Пловдив се повториха 
страшните сцени от май и юни миналата година. 
От всички места, гдето бе достигнал или наближил 
отрядът на генерал Гурко, се докарваха арестувани 
българи, обвинени като руски съгледвачи. Най-големи 
бяха групите от Карлово. Там българите бяха сключили 
джентлеменско споразумение с турците, че взаимно ще 
се пазят – българите ще пазят турците, когато дойдат 
русите, а турците ще пазят българите от башибозуците. 
Смесена делегация бе ходила при руските войски в 
Казанлък. Щом обаче русите се оттеглиха на Балкана, 
веднага турски пълчища нападнаха града и почнаха 
да избиват кого къде срещнеха и да грабят и горят 
българските къщи. Всички по-видни граждани 
българи, които бяха останали живи, бяха навързани 
и подкарани за Пловдив. Първата група пристигна 
на 28 юли. По 54-километровия път от Карлово до 
Пловдив, който арестуваните трябваше да изминат за 
един ден под палещото юлско слънце и ударите на 
башибозуците, от групата останаха да лежат и издъхват 
12 души. Подобно бе пътуването и на втората група на 
3 август, а третият конвой подкара от Карлово на 14 
август 104 души, а докара в Пловдив 86. По улиците на 
града те бяха посрещнати тъй както миналата година 
пазарджишките групи и веднага бяха натикани в затвора 
Ташкапия. Другите затвори бяха заети с арестувани 
от други селища, а имаше останали и от Априлските 
събития.

Разследванията ставаха във военовременна 
обстановка от военен съд под председателството на 
Ибраим паша, зет на бившия султан Абдул Азис. За 
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да ускори хода на процесите, той често ръководеше 
самото събиране на показанията от джелатите в 
карцера. Разследванията се провеждаха така енергично, 
че виковете и стенанията на жертвите бяха чути дори от 
английския консул Калверт, който живееше през една 
улица. Вината на повечето от арестуваните карловци, 
по думите на самия Ибраим паша, бе, че като видели 
двама-трима руски войници, извикали „Да живее 
руският император!” Присъдата за всички бе смърт на 
бесилка на видно място в града. За 75 дена (18 юли – 1 
октомври) Ибраим паша обеси в Пловдив 294 българи 
от Карлово.

Ив. Ев. Гешов, който също бе арестуван, пише 
в спомените си за осъдените си съграждани: „Те 
тръгваха за мястото на бесенето спокойно, без сълзи, 
без въздишки. Смъртта е всякога грозна, но когато 
умираш на бесилка, мъчен от съзнание, че оставяш 
домашни, обкръжени от скотове, къща, ограбена от 
зверове, когато умираш на бесилката без утехата, че 
поне си извършил нещо за отечеството си или че 
си разменил поне един куршум на бойното поле с 
вековния си враг – о, тази смърт трябва да съдържа в 
себе си всичките мъки на пъкъла. И тия мъки храбрите 
карловци претърпяха, без да отправят каквато и да 
било молба към мъчителя си или някакво натикване 
към бога. За своето печално назначение те тръгваха 
като старите римски герои без оплакване на устата и 
без сълзи в очите.”

И сега бесенето ставаше през ден-два на групи от 
по 20-30 човека. Някои бяха изпращани в други градове, 
за да се сплаши и тамошното население. Калоферецът 
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Никола Начов изброява следните бесилки по главната 
улица – една край моста на Марица, две на Башханата, 
други две една срещу друга до Караулхан на тях обесиха 
видните калоферци – младият лекар д-р Киро Попов 
и старият свещеник Христо Протопопович, друга до 
Гавазхан и друга при Куршумхан до самия дюкян на 
Хаджи Калчо, която била предназначена за сина му 
Константин, срещу нея до затворената книжарница на 
Христо Данов още една, а на самия площад Джумаята 
две и така нататък. На тези и на други бесилки били 
обесени над 500 българи.

По нареждане на Ибраим паша телата на 
обесените и сега бяха оставяни да висят през целия ден 
– трябваше да ги видят повече хора и да се изплашат. 
„Любопитните туркини, разказва Начов, се трупаха 
да ги гледат и да се забавляват с майтапите на лудия 
Баба Исмаил, кой го окичен с разни дрънкулки, по цял 
ден водеше децата от бесилка на бесилка и ги учеше 
да издевателствуват с увисналите посинели трупове. 
Привечер ги откарваха с боклукчийските коли и ги 
погребваха набързо из върбите и храсталаците покрай 
карловското шосе зад Каршиака.”

След неуспеха на Сюлейман наша да мине 
Шипченския балкан и на Осман паша да се изтръгне 
от обсадата в Плевен, ентусиазмът на турците в 
Пловдив почна да намалява. Те виждаха, че падането 
на Плевен е неминуемо и че краят на войната се 
очертава страшен, гибелен. Многобройните ранени, 
които се връщаха от Шипченския балкан и от другите 
бойни полета, показваха истинското състояние на 
фронтовете, а върволиците от бежанци навяваха най-
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тежки мисли. Броят им ставаше все по-голям, особено 
през декември, когато след падането на Плевен цяла 
Северна България бе освободена. Те се отправяха 
към железопътната линия, но малкото и нередовни 
тренове бяха заети с прекарване на бойни материали 
и ранени войници, а бежанците оставаха да чакат 
дни и седмици, премръзнали и изгладнели. Ходжите 
и моллите, вместо да се погрижат за тях, стоеха от 
сутрин до вечер по джамиите и току се провикваха от 
минаретата „Бисмиляхи рахман рахим...”1 призоваваха 
всемъщия аллах да спаси загиващата турска империя, 
след като свирепият Сюлейман не бе успял да стори 
това.

Той, отблъснат от Шипченския балкан, кръстос-
ваше Тракия – търсеше навярно изгодни позиции, за 
да организира отпор. Идвал бе и в Пловдив и когато по 
негова заповед започна укрепяването на тепетата, страх 
и ужас обхвана всички – и християните, и бедните 
турци; богатите бяха вече из бягали.

– Тук, казваха едни, Сюлейман паша ще даде 
решително сражение.

– Не, казваха други, градът ще бъде изгорен и 
мостът на Марица разрушен, а сражението ще стане в 
Родопите.

И наистина в края на декември една нощ турските 
войници разрушиха моста напълно. Каршиака бе 
откъсната от града. По тепетата сновеха турски офи-
цери и дълго се взираха е далекогледите си на север. 
Руските войски бяха минали вече Балкана и всеки 
момент се очакваше приближаването им към Пловдив. 
1 В името на многомилостивия аллах...
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Уплахата на гражданите растеше с дните и часовете. 
Вечерта срещу 1 януари в града избухна пожар – горяха 
Астарджийският хан и малкият безистен. Християните 
се впуснаха да потушават пожара и с мъка успяха да 
предотвратят опожаряването на целия град. През това 
време отстъпващите от града турски войници – те бяха 
над 5000 – го удариха на грабеж. Повечето магазини 
по Узунчаршия бяха разбити и разграбени. Освен 
с грабежи те отбелязаха напускането на града и със 
страшни убийства. Въпреки бързането си намериха 
време да се погрижат за арестуваните българи, които 
още не бяха изпратени на заточение. Всички те, около 
70 човека, бяха изкарани от затвора и на местността 
Остра могила до Станимашкото шосе бяха избити 
през нощта – последна жертва на града за свободата му. 
Между тях бе и Душко Хаджи Деков. Успяха да се спасят 
само Кочо Хаджи Калчов и Стаменов от Пазарджик, 
които избягали през покрива на затвора, а Атанас 
Варушов от Славовица бе успял да се търкулне жив 
между избитите си другари в момента на застрелването. 
И до днес на това лобно място никакъв знак не напомня 
за тези последни мъченици за свободата на Пловдив.

Дните първи и втори януари гражданите прека-
раха в страх и трепет. Скрити в къщите си, те надничаха 
през врати и прозорци и никой не знаеше какво става 
– турските войски още в града ли са, къде са русите. 
На трети още сутринта силни топовни гърмежи 
раздрусаха къщите, куршуми и гранати запрелитаха и 
над улиците. Една граната засегна черковата Св. Георги 
в Мараша. Имаше и няколко ранени граждани. Всичко 
се изпоплаши и скри. На този ден и през следващите 
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дни по склоновете на Родопите, към селата Марково 
и Куклен, руските войски под общата команда на 
генерал Гурко, водиха значителни сражения. Отреди 
на генерал Шувалов бяха прекосили Марица при село 
Полатово, други, водени от капитан Краснов, бяха 
минали реката под града и се насочваха към Станимака. 
Капитан Бураго бе завзел гарата до града и дори теле-
графопощенската станция. Пътят за отстъпление 
на турските войски към Хасково бе пресечен и те се 
пръснаха из Родопите. Тези боеве (на 4, 5 и 6 януари) 
решиха не само съдбата на Пловдив, но откриха за 
руската армия и пътя за Одрин и Цариград.

Малък отряд руски войници бяха влезли в 
Каршиака още вечерта на трети януари, но понеже 
мостът бе разрушен, те останаха през нощта там – 

“Посрещането на ген. Гурко в Пловдив” 

някъде около ..... на този ден и през следващите дни по склоновете 
на Родопите, към селата Марково и Куклен..... стр.169
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скъпи гости на българските домове, разтворили 
широко сърца и трапези. В другите части на града 
българите замръкнаха със слухове за видени войници 
в Каршиака, но не знаеха какви са. Някои твърдяха, 
че били черкези. На другия ден още рано сутринта 
в Каршиака пристигнаха нови руски войски. Когато 
гражданите видяха на отсрещния бряг как конете им 
скачаха и напираха да нагазят мътните и ледени води 
на реката, нямаше вече никакво съмнение, че градът 
е свободен. Викове на радост проехтяха, фесове се 
късаха и тъпчеха.

Скоро кавалеристи от отряда на капитан Бураго 
прегазиха Марица срещу острова под града, гдето тя е 
по-плитка, и от Хаджи Асан махала се отправиха през 
Хисаркапия към руското консулство. През това време 
от двете страни на реката бяха довлечени коли, дъски 
и други материали и българи, и руси заедно построиха 
два моста, по които след малко почнаха да минават 
спокойно и тържествено освободителите.

За Пловдив започваше нова епоха.
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